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Abstrakt 
 

Bakgrunden till studien är mina egna tankar om hur de lönesättande samtalen inom arbetslivet 
egentligen fungerar nu när de har blivit alltmer vanliga på arbetsplatserna. Syftet med studien 
är dels att undersöka samspelet under det lönesättande samtalet ur medarbetare respektive 
ledares perspektiv dels att utveckla kunskapen om vilken betydelse kommunikationen har för 
samspelet under det lönesättande samtalet. Studiens forskningsfråga har varit hur 
medarbetarna och ledarna upplever samspelet under samtalet, varför den sociokulturella teorin 
har använts tillsammans med andra kommunikativa begrepp och teorier. Studien har av den 
anledningen haft en fenomenologisk ansats för att få fram respondenternas subjektiva 
upplevelser av samspelet under det lönesättande samtalet. Som metod användes en öppen 
intervju med en frågeguide som innehöll ett antal olika teman som de olika respondenterna 
själva fick resonera kring. De olika temana var verbal kommunikation, icke-verbal 
kommunikation, feedback, bemötande och känslor. Resultatet visade att det fanns ett samspel 
men också att det är viktigt att det finns utarbetade begrepp som underlättar samtalen och 
samspelet. 

 

 

Nyckelord: bemötande, feedback, fenomenologi, icke-verbal kommunikation, känslor, 
lönesättande samtal, samspel, sociokulturell teori samt verbal kommunikation  
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Abstract 
 

The backgrounds of this study are my own thoughts on how the salary negotiation discussions 
in the workplace really work because they now have become common in the workplace. The 
purpose of this study is to investigate interaction during a salary negotiation discussion, from 
both employees and managers perspective and to develop awareness of the importance of 
communication influence on the interaction in the salary negotiation discussion. The research 
question has been how employees and managers perceive the interactions during the 
conversation, so the socio-cultural theory has been used together with other communication 
concepts and theories. The study had a phenomenological approach to obtain the respondents’ 
subjective experiences of the interaction in the salary negotiation discussions. The method 
which was used was an open interview with an interview guide which contained a number of 
different themes that the respondents had to relate to. The different themes were verbal 
communication, nonverbal communication, feedback, greeting and feelings. The results 
showed that there was an interaction, but also that it is important to have developed concepts 
that facilitate conversations and interactions.  

 

 

Keywords: feedback, feeling, interaction, nonverbal communication, phenomenology, salary 
negotiation discussions, socio-cultural theory and verbal communication   
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1. Inledning  
Här beskrivs bakgrunden till studien samt författarens förförståelse.  

Valet av ämne till den här studien beror på att det sedan några år tillbaka har blivit mer och 
mer vanligt att ha lönesättande samtal där medarbetaren ensam träffar en representant för 
arbetsgivaren och förhandlar om sin lön. Så som samhället har utvecklats och blivit mer 
inriktat mot individen är detta med lönesättande samtal en logisk utveckling från de tidigare 
traditionella kollektiva löneförhandlingarna mellan företrädare från en facklig organisation 
och arbetsgivaren. Eftersom de lönesättande samtalen troligen är här för att stanna började jag 
fundera på hur själva samtalen genomförs. Nilsson och Waldemarson (2007) skriver att 
yrkesmässiga samtal är ett verktyg för att uppnå ett bestämt mål, som till exempel ett 
lönesättande samtal som ska resultera i en ny lön för medarbetaren. I ett yrkesmässigt samtal 
ska det finnas både en närhet som ger engagemang, en distans som gör att det inte blir för 
privat, subjektivitet som skapar inlevelse samt objektivitet som ger struktur och tydlighet åt 
samtalet (Nilsson & Waldemarson, 2007). Detta är omfattande och viktiga aspekter som bör 
finnas i det lönesättande samtalet men är det möjligt för både ledare och medarbetare att få 
ihop alla dessa aspekter i verkligheten? Ett annat perspektiv är att lönen är en viktig inkomst i 
medarbetarens liv men den kan också vara en stor utgift för arbetsgivaren. Lönens storlek har 
också en stor betydelse för hur medarbetaren ges möjlighet att leva det liv den önskar. Detta 
innebär att det är flera olika krav från medarbetaren respektive arbetsgivaren som alla 
inverkar på lönesamtalets genomförande. När jag upptäckte att det inte fanns särskilt mycket 
forskat om det lönesättande samtalet kändes det som ett viktigt fenomen att belysa ur en 
pedagogisk synvinkel med fokus på kommunikationen men framför allt samspelet. 

Svensson (2009) skriver att pedagogikämnet är uppbyggt av tre grundläggande perspektiv där 
påverkan är ett utav dem, han menar vidare att påverkan handlar om ömsesidig relation 
mellan människor. Den här studien hamnar inom den pedagogiska vetenskapen då det handlar 
om olika påverkansprocesser som sker i en kommunikation, hur deltagarna genom en 
kommunikation påverkar varandra och hur det leder till om deras samspel fungerar eller inte 
fungerar. Nilsson och Waldemarson (2007) förklarar att kommunikation är en 
påverkansprocess, genom kommunikationen skickas budskap mellan människorna som visar 
hur de påverkar varandra och uppfattar sig själva. Ordet kommunikation har sitt ursprung i 
latinets communicare som betyder att tankeinnehåll och avsikter ska bli gemensamma 
(Nilsson & Waldemarson, 2007). Heide, Johansson och Simonsson (2005) skriver att ett 
modernt ledarskap kan ses som en ömsesidig påverkansprocess där ledaren och medarbetaren 
tillsammans skapar en gemensam verklighet. Det som nu beskrivits om påverkan och 
kommunikation går att överföra till samspelet under ett lönesättande samtal. Ledare och 
medarbetare ska gemensamt försöka komma fram till medarbetarens nya lön genom att utbyta 
tankar och synpunkter, vilket sker genom påverkan från båda deltagarna. För att både ledaren 
och medarbetaren ska kunna påverka varandra måste det finnas ett samspel.  

1.1 Författarens förförståelse 
Jag har som fackligt förtroendevald arbetat mycket med lönefrågor och har tidigare haft 
traditionella löneförhandlingar med min arbetsgivare för de medlemmar som tillhört samma 
fackförbund. När vi på min arbetsplats gick över till att ha lönesättande samtal har det varit 
många frågeställningar inför och kring detta både från mig själv men även från kollegor. Det 
som jag mest reflekterat över är att de flesta medarbetare som haft lönesättande samtal vill 
fortsätta med dem med skälet att det är ett tillfälle att få prata med ledaren trots att de lika 
nöjda eller besvikna på löneförhöjningarna som tidigare. Fackförbundet Saco har gjort en 
undersökning bland sina medlemmar som visar att de som har haft lönesamtal har bättre 
relation till sin närmaste ledare och är mer nöjda med sin situation än de som inte har haft 
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samtalen (Granqvist, 2007). Ska det verkligen behöva vara så på en arbetsplats idag? Min 
tanke är att det idag borde vara ett öppnare klimat på arbetsplatserna där medarbetaren känner 
sig bekräftad och sedd utav ledaren utan att det ska behöva ske vid ett lönesättande samtal. Ju 
mer jag funderade på de olika förutsättningarna inför det lönesättande samtalet desto fler 
frågor uppstod varför det kändes som en bra idé att skriva en uppsats om ämnet för att ta reda 
på hur medarbetare och ledare upplever det lönesättande samtalet. 

2 Begreppsförklaringar 
Här förtydligas olika begrepp som samspel och lönesättande samtal samt redogörs för olika 
sorters samtal.  

Begreppet samspel ska i den här studien kopplas till dialogens kontext som i korthet innebär 
ömsesidighet och samförstånd (Aspelin, 2005). Dialogen kommer beskrivas utförligare i 
stycke 2.2. 

2.1 Yrkesmässiga samtal 
I studien kommer olika sorters samtal att nämnas och här ges en förklaring till dem. 
Begreppet lönesättande samtal innebär i den här studien ett samtal mellan medarbetare och 
ledare där det förs någon sorts förhandling som på olika sätt har att göra med en eventuell 
löneförhöjning. I studien kommer även begreppet lönesamtal att figurera och det är ett samtal 
där chefen talar om för medarbetaren vilken lön personen får och varför men det är inte en 
förhandling eller dialog på samma sätt som i det lönesättande samtalet. Ett annat begrepp som 
också nämns i studien är medarbetarsamtal som är ett utvecklingssamtal för medarbetaren där 
det inte förs någon diskussion om lönen. De nämnda förklaringarna kan variera mellan olika 
organisationer, företag och fackliga förbund men dessa är de mest allmängiltiga och de som 
gäller för denna studie.  

För att kunna jämföra det lönesättande samtalet med andra sorters samtal kommer här en 
redogörelse om dialogen och det deliberativa samtalet.  

2.2 Dialog 
Arbetsgivarverket nämner i sina broschyrer om lönesättande samtal, som är riktade både till 
cheferna och till medarbetarna inom staten, ordet dialog. Dialog är också det ord som det 
fackförbundet Saco använder i sin broschyr om det lönesättande samtalet. Dysthe (2003) 
förklarar att ordet dialog kommer från logos som betyder ord eller tal och dia som betyder 
genom eller mellan. Framför allt dia visar att samspelet är viktigt eftersom det handlar om det 
som sker mellan och genom deltagarna. Aspelin (2005) skriver att genom dialogen 
förverkligas människan och begreppet dialog återfinns så långt tillbaka som hos Platon då det 
kännetecknades av bland annat samarbete och sökande efter sanning medan det nuförtiden 
innebär egenskaper som bland annat ömsesidighet och samförstånd. En dialog kan vara både 
en förhandling och vanligt småprat (Aspelin, 2005).  

Upplever deltagarna i ett lönesättande samtal att det är en dialog där det finns en ömsesidighet 
och samförstånd?  

En äkta dialog sker mellan personer som är öppna mot varandra och inte gömmer sig bakom 
olika fasader, de måste vara vända mot varandra och dela sina inre känslor samt sin verklighet 
med den andre. För att det ska bli en äkta dialog måste deltagarna vara delaktiga. Delaktig i 
detta sammanhang innebär att deltagarna vill medverka och ta ansvar, det vill säga att möta 
allt det som pågår runt omkring människan. Det räcker inte med att tala och svara utan också 
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att få fram det som inte sägs. Dialogens grundrörelse är hänvändelsen. När en människa ser på 
någon eller talar till någon vänder sig den personen kroppsligen mot den andra och så gör 
även själen, vilket innebär att människan träder fram och blir närvarande. Samtidigt går det 
inte att kräva en dialog, att svara är inte något man ska utan något man kan. Det handlar om 
att ge sig hän eller vara reserverad, vilket kan skifta från situation till situation eller från en tid 
till en annan. Något som kan försvåra en äkta dialog är om deltagarna saknar gemensam 
erfarenhet för då är det i princip omöjligt att tänka gemensamt. Det finns även en dialog som 
benämns som den teknologiska och den handlar om att nå förståelse i en sakfråga (Buber, 
1929).  

Är det en äkta dialog i det lönesättande samtalet? 

2.3 Deliberativa samtalet 
Deliberativa samtal kännetecknas av att det är samtal där olika uppfattningar ställs mot 
varandra och att alla åsikter ges utrymme, att deltagarna visar varandra tolerans och respekt 
genom att lyssna på varandras åsikter samt att det finns en vilja att komma överens trots olika 
uppfattningar. För deltagarna i ett deliberativt samtal innebär det att deltagarna måste 
reflektera över sina egna perspektiv genom att olika åsikter diskuteras. Det deliberativa samtal 
kan dock misslyckas trots goda föresatser och planering, varför det är viktigt att de 
deliberativa samtalen alltid utvärderas (Englund, 2000).  

Hur pass väl stämmer ett lönesättande samtal överens med ett deliberativt samtal? Finns det 
en vilja till att komma överens? 

   3. Tidigare forskning 
Det lönesättande samtalet är ett relativt outforskat område och det har därför varit svårt att 
hitta relevanta vetenskapliga artiklar. Det finns dock några få om medarbetarsamtal och 
kommunikation rent generellt. Detta är något som även artikelförfattarna Gordon och Stewart 
(2009) påpekar, att det inte har forskats särskilt mycket om själva kommunikationen i ett 
medarbetarsamtal.  

En artikel igenom hur kommunikationen på en arbetsplats kan förbättras när det gäller hur 
information och feedback ges och tas emot. På så sätt kan medarbetarsamtalet förbättras men 
även annat personalarbete. De tar upp olika punkter som är viktiga för att det ska bli en bra 
kommunikation och ett bra samtal: vikten av att det finns ett samförstånd om vad samtalet 
kommer innehålla samt att olika begrepp och kriterier är gemensamt utformade så att det finns 
utarbetade riktlinjer för att båda parter ska kunna förbereda sig inför själva samtalet (Gordon 
& Stewart, 2009).  

Inför ett medarbetarsamtal ska båda parterna vara förberedda, och villiga att föra en öppen 
och jämlik dialog där realistiska krav framförs från båda håll. Samtidigt som 
medarbetarsamtal är ett organisatoriskt krav är det ett tillfälle till en öppen dialog mellan 
ledare och medarbetare. Det är dock en asymmetrisk relation mellan deltagarna i den dialogen 
där ledaren står för organisationens mål och medarbetaren för sina individuella mål som 
kanske inte alltid överensstämmer med företagets (Krejsler, 2007).  

Ellickson och Logsdon (2002) har gjort en studie som visar att det finns ett samband mellan 
bra och givande medarbetarsamtal och den anställdes tillfredsställe med sitt arbete, vilket 
borde innebära att om rutinerna för medarbetarsamtalen förbättras så skulle det ge bättre 
relationer mellan medarbetare och ledare.  
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En annan studies resultat visar att medarbetare som har lönesamtal upplevde löneskillnaderna 
inom företaget som mer rättvisa samt att de gavs en möjlighet att påverka både sin egen 
utveckling och sin arbetsprestation, det vill säga en högre arbetstillfredsställelse. 
Arbetsgivarnas målsättning måste vara att arbetstagarna upplever lönesättningen som rättvis, 
annars kan det påverka arbetsplatsen negativt på så sätt att det inte finns förtroende och tillit 
(Hällstén & Tengblad, 2006).  

Till sist redovisas en studie som är inriktad mot den allmänna kommunikationen på 
arbetsplatsen kopplad mot att förbättra ledarskapet. Där jämför privata och offentliga aktörer 
men slutsatsen blir att det är svårt att komma till en slutsats då organisationer och anställda är 
så olika och har olika förutsättningar. Studien visar att om anställda är nöjda med 
kommunikationsprocesserna generellt innebär inte det att deras engagemang för arbetet blivit 
större eller ökat företagets resultat (Brunetto & Farr-Whartons, 2004).  

4. Forskningsproblemet 
Ingen av artiklarna har riktat in sig mot själva samspelet under samtalet, men de som har valts 
ut är de som har det mest relevanta innehållet. Artiklarna av Gordon och Stewart (2009) samt 
Krejsler (2007) tar upp hur viktig kommunikationen är på en arbetsplats och framför allt i de 
olika samtal som finns mer eller mindre som organisatoriska krav mellan medarbetare och 
ledare. Hur hanteras då kommunikationen under ett lönesättande samtal av såväl medarbetare 
som ledare? Lön är något som ofta väcker känslor, så hur fungerar kommunikationen när en 
ny lön ska diskuteras och det dessutom ska göras en bedömning av en medarbetares arbete? 
Ellickson och Logsdons (2002) studie visar att ett givande medarbetarsamtal gör 
medarbetaren mer nöjd medan Brunetto och Farr-Whartons (2004) studie visar att det finns 
många aspekter att ta hänsyn till för att det verkligen ska visa sig att medarbetarna känner en 
högre tillfredsställelse på sitt arbete. Hur givande upplever ledare och medarbetare att 
samtalen är? Hällstén och Tengblad (2006) har kommit fram till att det är viktigt att 
medarbetarna upplever lönesättningen som rättvis för att det ska finnas förtroende och tillit på 
arbetsplatsen och där kan ett lönesamtal mellan medarbetare och ledare göra skillnad. 
Upplever ledare och medarbetare att det finns tillit och förtroende under ett lönesättande 
samtal? Hur ”rättvist” är ett lönesättande samtal mellan en ledare och en medarbetare där det 
är ledaren som är den som har makten på arbetsplatsen och över medarbetaren? De 
frågeställningar som nu har tagits upp kan kopplas till huruvida samspelet i ett lönesättande 
samtal har fungerat eller inte fungerat. Frågeställningarna visar även hur viktigt och 
grundläggande samspelet mellan ledare och medarbetare är i ett lönesättande samtal eftersom 
samspelet bland annat visar hur kommunikationen fungerar samt om det finns tillit mellan 
dem.  

Därmed har jag kommit fram till följande syfte för denna studie.   

4.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka samspelet under det lönesättande samtalet samt att ta reda 
på vilken upplevelse och vilka erfarenheter både ledaren och medarbetaren har av samspelet 
under samtalet.  

Det leder fram till själva forskningsfrågan som lyder;  

 Hur upplever och erfar ledaren respektive medarbetaren samspelet i ett lönesättande 
samtal?  
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5. Teoribeskrivning 
Här beskrivs den sociokulturella teorin samt olika teorier och begrepp som är kopplade till 
kommunikation och samspel, vilka kommer användas i studien. 

5.1 Sociokulturella teorin 
Den sociokulturella teorin har ett historiskt och kulturellt perspektiv som bygger på att 
människan är en social varelse (Vygotskij, 1999). Människans samspel med sin omgivning 
handlar om att människans agerande påverkar den sociala och kulturella omgivningen liksom 
att omgivningen påverkar människans agerande (Illeris, 2007). Ett samspel är en målinriktad 
handling där människan använder sig utav något redskap (Illeris, 2007). För att underlätta 
detta samspel med andra människor kan språket ses som ett redskap som människan använder 
för att skapa kunskap och förståelse för hur omvärlden fungerar men även för att omvärlden 
ska få kunskap och förståelse för människan (Vygotskij, 1999). Enligt Säljö (2005) ansåg 
Vygotskij att språket var redskapens redskap för det är genom språket människan 
kommunicerar och samspelar. Genom att människan agerar genom språket sker det en 
mediering (Vygotskij, 1999). Säljö, Riesbeck och Wyndhamn (2003) skriver att språket kan 
ses som den medierande länken mellan socialt samspel och individens egna tankar. Säljö 
(2005) menar att en interaktion mellan människor som till exempel ett samtal kan ses som en 
grundläggande mediering. En menande blick eller en beskrivning medierar världen för 
deltagarna i en kommunikation och det sätt att tänka och resonera som en deltagare har kan 
tas över av andra under ett samtal (Säljö, 2005). Säljö (2005) påpekar att all mediering inte 
underlättar en kommunikation och förståelse, utan det beror på hur de medierande redskapen 
används, till exempel vissa texter eller begrepp kan vara mångtydiga eller svåra att förstå. 
Enligt Johansson (2012) är styrkan i Vygotskijs sociokulturella teori att det finns en 
helhetssyn på människan och en fokusering på människans sociala utveckling. För att få 
förståelse för en människas handlingar, motiv och utveckling måste den sociala interaktionen 
och omgivningen studeras, därmed är den specifika samhälleliga, kulturella och institutionella 
kontexten av stor betydelse (Johansson, 2012).  

5.1.1 Dialog inom sociokulturella teorin 
Mikhail Bakhtin har skrivit mycket om dialogen och påpekar att ett yttrande kräver ett aktivt 
gensvar och att förstå ett yttrande är en aktiv handling (Igland & Dysthe, 2003). En dialog 
skapar förståelse och är meningsskapande om deltagarna samverkar (Igland & Dysthe, 2003). 
Säljö (2005) skriver att kommunikation mellan människor bygger på en dialogisk princip, 
vilket betyder att det är innebörden av det som sägs som avgör om det är ett samspel mellan 
deltagarna. Det handlar inte bara om det som sänds eller tas emot utan också på hur den andra 
parten tolkar det som uttrycks och om dennes reaktion är rimlig (Säljö, 2005). Genom språket 
finns det möjligheter till samspel mellan människor där erfarenheter och kunskaper kan delas 
samt frågor kan ställas för att öka människans förståelse för sin omgivning (Säljö, 2005).   

5.2 Kommunikation 
Paul Watzlawick har kommit fram till att det är omöjligt att inte kommunicera, eftersom när 
en människa inte vill prata med en viss person visar den uteblivna verbala kommunikationen 
det och på så sätt har det ändå skett en kommunikation (Engquist, 1994). Fiske (1990) 
beskriver Shannon och Weavers kommunikationsmodell som är en enkel, linjär process som 
består av informationskälla, sändare, signal, mottagen signal, mottagare, destination samt 
brus, där brus kan orsakas av tekniska problem (buller), avsändaren eller själva meddelandet. 
Det är lätt hänt att det blir störningar i en kommunikation på grund av missförstånd, 
feltolkningar och skilda intressen varför det är viktigt att tänka på innehållet i de sända 
budskapen för att det ska bli ett fungerande samspel i kommunikationen (Nilsson & 
Waldemarson, 2007). Mottagarens reaktion på sändarens meddelande gör att sändaren kan 



11 
 

anpassa sitt meddelande till mottagarens behov, att mottagaren blir delaktig i 
kommunikationen samt att det är det som ökar förståelsen i en kommunikation i och med att 
mottagaren berättar hur denne har påverkats av vad sändaren har sagt (Fiske, 1990; Nilsson & 
Waldemarson, 2007). I en kommunikation sker det ett ständigt utbyte av signaler och 
budskap, både verbalt och icke-verbalt, men det är inte alltid deltagarna i en kommunikation 
är medvetna om de icke-verbala signalerna (Nilsson & Waldemarson, 2007). Dessa signaler 
kan användas för att förstärka ett verbalt budskap men de kan också göra att 
kommunikationen blir mer svårtolkad om de icke-verbala signalerna inte stämmer överens 
med det verbala budskapet (Nilsson & Waldemarson, 2007).  

Eide och Eide (1997) skriver att systemteori kan användas för att förstå dynamiken inom en 
kommunikation och den bygger oftast på fyra olika begrepp. Objekt som kan vara fysiska 
och/eller abstrakta aktörer, attribut som beskriver objektens storlek eller kvalité, relationerna 
mellan objekten samt omgivningen (Eide & Eide, 1997). Systemteorin kan användas för att 
förstå sambandet mellan de olika delarna och deras krafter samt möjligheten till att kunna 
förutsäga resultatet av olika kommunikativa handlingar (Eide & Eide, 1997). 
Relationsbaserad kommunikationsteori har sin grund från systemteorin och den innebär att all 
kommunikation handlar om att påbörja, vårda och/eller förändra relationer mellan människor 
och att det är relationen i sig som styr hur kommunikationen sker (Eide & Eide, 1997). Ett 
annat sätt att se på det har Watzlawick som menar att det finns olika abstraktionsnivåer i en 
kommunikation, den lägsta är elementnivån som behandlar konkreta ämnen som exempelvis 
lön (Engquist, 1994). Därefter kommer metanivån, som handlar om attityder, värderingar och 
själva relationen (Engquist, 1994). Enligt Watzlawicks tänkande leder detta till att deltagarna i 
en kommunikation måste diskutera sina respektive värderingar så att relationsdelen bara finns 
i bakgrunden och själva samtalet kan ägnas åt sakfrågorna (Engquist, 1994). Dysthe (2003) är 
inne på samma spår när hon skriver att samspelet består av relationella och verbala aspekter 
och vilket som dominerar beror på kontexten. Är deltagarnas relation inte bra kommer de inte 
kunna diskutera själva sakfrågorna utan diskussionen blir en kamp mellan deltagarnas olika 
värderingar, det vill säga deras relation (Engquist, 1994). Ett intresserande förhållningssätt för 
de andra deltagarna är viktigare än att säga de rätta sakerna, för det är på så sätt en människa 
blir bekräftad (Engquist, 1994). Visas brist på intresse från en deltagare resulterar det med 
största sannolikhet att de andra deltagarna visar samma ointresse gentemot den personen 
(Engquist, 1994).  

5.2.1 Kommunikationsaspekter inom det lönesättande samtalet 
Nilsson och Waldemarson (2007) skriver om återkoppling som är bedömningar vilka utgår 
från olika normer och för att en sådan bedömande återkoppling ska bli effektiv krävs det en 
tillit mellan deltagarna. Det är också viktigt att bedömningen ges på ett sätt så att mottagaren 
får möjlighet att ändra på det som är felaktigt samt att återkopplingen är relevant och konkret 
(Nilsson & Waldemarson, 2007). Det är ledaren som har det största ansvaret för att skapa ett 
bra samtalsklimat på en arbetsplats så att det finns ett förtroende mellan de anställda och 
ledarna (Waldemarson, 2009). Det gör att negativ feedback lättare kan tas emot av 
medarbetare och det finns en större chans till att en förändring och utveckling sker både bland 
medarbetarna och av själva arbetsplatsen (Waldemarson, 2009). Heide, Johansson och 
Simonsson (2005) skriver att en modern ledare förutsätts kunna kommunicera väl men för att 
det ska bli en meningsfull kommunikation krävs det även att medarbetare är aktiva. Engquist 
(1994) påpekar att det är ett stort egenvärde när ledare och medarbetare sitter bakom stängd 
dörr och samtalar, det är en viktig symbolhandling från ledarens sida som visar att 
medarbetaren är en viktig person. Engquist (1994) framhåller dock att ett samtal mellan en 
ledare och en medarbetare inte är ett samtal där deltagarna deltar med samma förutsättningar 
då det är en vertikal relation och inte en horisontell.  
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6. Metodologi 
I det här kapitlet förklaras vilka vetenskapliga ställningstaganden som gjorts i studien och det 
förs ett resonemang kring dessa. 

6.1 Ontologi  
Den verklighet som denna studie ska undersöka är det lönesättande samtalets verklighet sett 
ur medarbetarens och ledarens perspektiv. Filosofen Edmund Husserls fenomenologi har sin 
grund i Immanuel Kants filosofi där ontologin består av en objektvärld och en fenomenvärld, 
objektvärlden är det som finns utanför människans medvetande medan fenomenvärlden är 
fenomenen såsom de framträder för människan och det som människan kan veta någonting 
om (Stensmo, 2007). Enligt Allwood och Erikson (2010) ville Husserl inte ta ställning till 
ontologiska frågor inom fenomenologin förrän han kommit underfund med hur säker kunskap 
kunde uppnås. Det fenomen som ska undersökas i denna studie är samspelet mellan 
medarbetare och ledare under lönesättande samtalet. Gustavsson (2000) skriver att 
verkligheten inom fenomenologin skapas av människans tolkningar av verkligheten genom de 
mänskliga möten och kommunikationen som sker mellan människorna. Verkligheten i denna 
studie handlar om de mänskliga möten som sker i det lönesättande samtalet och den 
kommunikation som där utspelar sig. Det handlar om deltagarnas verklighet, deras upplevelse 
av det lönesättande samtalet. Bryman (2002, s. 26) skriver att empirisk realism försöker förstå 
verkligheten men den går inte på djupet som kritisk realism som tar hänsyn till ”den naturliga 
ordningens verklighet” och den sociala omgivningens strukturer. Studien är tänkt att 
undersöka de kommunikativa handlingarna som finns under ett lönesättande samtal och hur 
de uppfattas av medarbetare och ledare medvetanden. Den sociala omgivningens struktur är 
det lönesättande samtalet på en arbetsplats där ledaren och medarbetaren har sina bestämda 
roller. Allwood och Erikson (2010) skriver om naiv realism som handlar om att verkligheten 
är precis så som människan upplever den. Det lönesättande samtalet sker i en verklighet som 
bygger på deltagarnas medvetande som i sig består av deras tidigare erfarenheter. Det är deras 
respektive verklighet som ligger till grund för hur samspelet fungerar under det lönesättande 
samtalet. Därmed ses ontologin i denna studie som en kritisk och naiv realism som kan 
kopplas till fenomenologin eftersom det handlar om kommunikationen i samtalen samt 
medarbetare och ledares medvetande.  

6.2 Epistemologi  
Kvale och Brinkmann (2009) skriver att epistemologi handlar om filosofiska frågor som vad 
kunskap är och hur människan får kunskap. Husserl använde tvivlet som ett verktyg för att 
hitta säker kunskap då hans mål var att utveckla en filosofi där kunskaper inte skulle gå att 
tvivla på (Allwood & Erikson, 2010). Som utgångspunkt för detta hade Husserl människans 
upplevelser av olika fenomen (Allwood & Erikson, 2010). Husserl ansåg att 
kunskapsprocessen startar med hur saker och handlingar visar sig i människans medvetande 
(Gustavsson, 2000). Data som fås fram i denna studie går inte att tvivla på eftersom dessa 
uppgifter är sanna för respondenterna då de grundar sig på deras upplevelse av fenomenet 
samspelet under de lönesättande samtalen. Chalmers (1999) skriver att empirismen handlar 
om att kunskap erhålls från idéer som nått människans medvetande genom sinnesintryck. För 
att nå ny kunskap med denna studie används empirismen i och med att det är medarbetarnas 
och ledarnas kunskaper från deras respektive samtal som ska fås fram. Det är deras 
erfarenheter i deras medvetanden som undersöks. Studien vill få fram hur samspelet har visat 
sig under det lönesättande samtalet för medarbetare respektive ledare och hur de har upplevt 
samspelet under samtalet. Allwood och Erikson (2010) skriver om relativism att utsagor är 
subjektiva eftersom de är kopplade till enskilda människors förståelse och specifika kontexter, 
vilket direkt kan överföras till denna studie eftersom kunskapen som vill fås fram är 
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respondenternas subjektiva upplevelser av det lönesättande samtalet. Cleo Cherryholmes 
epistemologi som Stensmo (2007) beskriver den handlar om att människans kunskap bestäms 
av språket eftersom språket både möjliggör och begränsar kunskapen. Språket växlar mellan 
tid och rum varför det som är sant eller falskt beror på den diskursiva praktiken och kontexten 
där språket används (Stensmo, 2007). Språket är relevant i denna studie då kommunikationen 
under det lönesättande samtalet till största delen bygger på det talade språket. Studien handlar 
dessutom om en speciell kontext, en arbetsplats där det finnas olika sociala och kulturella 
förhållanden som bygger på makt och olika intressen. Det studien vill få fram är de kunskaper 
som kan fås från respondenternas medvetande om hur språket, kommunikationen och 
samspelet har fungerat. Detta för att andra ska kunna dra nytta av dessa kunskaper vid sina 
egna lönesättande samtal eller andra yrkesmässiga samtal.  

6.3 Fenomenologi som forskningsansats 
Här kommer jag först förklara olika begrepp och delar inom fenomenologin för att till sist 
knyta ihop dem med min studie.  

Till denna studie har jag valt en fenomenologisk ansats eftersom syfte är att få fram ledarens 
och medarbetarens upplevelse och erfarenheter av hur samspelet fungerar i det lönesättande 
samtalet. Enligt Bengtsson (1993) går fenomenologin ut på att få grepp om saker som de visar 
sig genom människans olika erfarenheter, det är genom människans erfarenheter som sakerna 
klargörs, varför forskare måste ha ett öppet sinne och inte några förutfattade åsikter. 
Bengtsson (1993) kallar fenomenologi en erfarenhetsfilosofi. Fenomenologin uppstod i 
Tyskland och dess grundare är Edmund Husserl som kom fram till att kunskapens grund finns 
i människans medvetande (Gustavsson, 2000). Enligt Husserl får människan kontakt med sin 
omvärld genom sina upplevda erfarenheter, inte genom sinnesintryck, därmed består 
medvetandet av människans upplevelser (Gustavsson, 2000). Husserl (1913/1930) själv 
skriver att fenomenologi handlar om naturlig kunskap och att kunskapen finns i människans 
erfarenheter. Det handlar vidare om att på reflektiv väg utveckla och bli medveten om det 
studerade fenomenets olika grundegenskaper (Husserl, 1913/1930).  

Rätta sig efter sakerna själva, dvs. lämna sägandet och tyckandet 
därhän för att istället gå tillbaka till sakerna själva, utfråga dem i 
deras självgivenhet och lägga alla sakfrämmande fördomar åt 
sidan. (Husserl, 1913/1930, s. 91) 

Genom att nå upplevelsernas inre väsen blir kunskapen oändlig eftersom det finns ett oändligt 
antal upplevelser av ett och samma fenomen (Husserl, 1913/1930). Allt tänkande och vetande 
riktar sig mot föremål eller olika agerande, vilket förmodas ge deras ”i-sig-varo” och därmed 
kan de identifieras (Husserl, 1900/1913).  

Ett begrepp som är centralt inom fenomenologin är livsvärld, det är den värld som människan 
lever sitt liv i och som är invant och välkänt (Gustavsson, 2000). Bengtsson (1993) förtydligar 
begreppet livsvärld och förklarar att det samtidigt är en förutsättning för den vetenskapliga 
verksamheten eftersom det är från livsvärlden som forskaren hämtar sitt material och 
teorierna måste kunna appliceras på människan i dennes livsvärld samtidigt som det är i 
livsvärlden som forskaren arbetar. Livsvärlden handlar om både filosofi och vetenskap, enligt 
Bengtsson (1993). Enligt Maurice Merleau-Ponty kan livsvärlden ses som en dimension där 
subjektet och värld är ömsesidigt präglade av varandra, det finns en sorts cirkel mellan subjekt 
och objekt (Bengtsson, 1993). Vid subjektets varseblivning av ett specifikt fenomen spelar 
alltid subjektets tidigare erfarenheter från dennes historiska, kulturella och sociala värld in 
(Bengtsson, 1993). Merleau-Ponty menade att människans kropp som subjekt bebor rummet 
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och tiden den finns inte i rum och tid, den konstituerar en till-världen-varo genom 
kommunikationen med omvärlden (Bengtsson, 1993).  

Bengtsson (1993) påpekar att då människan lever och interagerar med andra människor kan 
samhället där detta sker ses som intersubjektivt eftersom samhället är något mer än den 
enskilda människan samtidigt som samhället inte kan existera utan människorna. Bengtsson 
(1993) skriver att genom begreppet till-världen-varo kan människans kommunikation och 
interaktion förstås genom att deltagarna i en dialog låter sin respektive förståelse av den 
andres till-världen-varo översättas till sin egen till-världen-varo. Bengtsson (1993) förklarar 
det som att deltagarna både kan bekräfta och korrigera varandra samt att deltagarna både kan 
vara eniga och oeniga. Bengtsson (1993) påpekar dock att förståelse för en annans till-
världen-varo aldrig kan vara definitiv eftersom den inte är fast i nuet och då den andres 
fortsatta agerande i kommunikationen eller interaktionen kan göra att den tidigare förståelsen 
försvann eller att den tidigare oförståelsen klarnade.  

Husserl (1900/1913) skriver om uttrycken i kommunikativ funktion och förklarar att ett 
meddelande endast möjliggörs om lyssnaren förstår den talandes syfte och att den talande 
riktar sitt meddelande till lyssnare, eftersom det handlar om att tala samt om att lyssna och att 
dessa måste svara emot varandra. 

Det tar tid att förstå sig på den fenomenologiska filosofin framför allt när den används inom 
ett annat ämnesområde då filosofer använder orden på ett särskilt sätt. Det viktigaste inom 
fenomenologin är att reflektera. Inom fenomenologin är medvetandet avsiktligt och det är 
viktigt att genom beskrivningar komma fram till själva essensen (Giorgi, 1998).  

Fenomenet som undersöks i den här studien är samspelet under det lönesättande samtalet. 
Syftet med studien är att nå en större förståelse för hur kommunikationens olika delar upplevs, 
både ur ledarens och ur medarbetarens perspektiv. Fenomenologin har valts som 
forskningsansats då den tar fram essensen av respondenternas subjektiva upplevelse av deras 
lönesättande samtal. Det som min studie är tänkt att undersöka är ledarens och medarbetarens 
upplevda erfarenheter av samtalet och samspelet. Det är ledarnas och medarbetarnas 
upplevelser som är det intressanta eftersom det är essensen av samspelet. Det är den essensen 
som studien bygger på. Fenomenologin handlar om att få fram respondenternas livsvärld och 
hur de som subjekt präglas av omgivande objekt, såsom Bengtsson (1993) beskriver det. 
Studien handlar om medarbetarens respektive ledarens livsvärld och hur de formas av 
varandras ageranden samt hur medarbetaren och ledaren konstitueras av själva situationen 
med det lönesättande samtalet. Den beskrivning Bengtsson (1993) gör av det 
fenomenologiska begreppet till-världen-varo är användbart i denna studie eftersom det är 
människors kommunikation och samspel som studeras och frågan är om deltagarna i det 
lönesättande samtalet försöker förstå den andres till-världen-varo genom bekräftelse och 
korrigering. 

6.4 Metod 
I denna studie har jag valt att använda mig utav en så kallad öppen intervju. Cohen, Manion & 
Morrison (2007) skriver om den öppna intervjun där Merton och Kendall har grundlagt några 
riktlinjer; det ska handla om en specifik situation, forskaren har genom sina analyser hittat 
begrepp som är viktiga och beskrivande för sin studie och som ska återfinnas i en 
intervjuguide, under intervjun ska forskaren styra så lite som möjligt för att respondentens 
definitioner av det undersökta fenomenet ska bli så tydliga och djupa som möjligt. Dessa 
riktlinjer är också Lantz (2007) och Bryman (2002) inne på när de skriver att under den 
riktade öppna intervjun beskriver respondenten hur just han eller hon upplever ett specifikt 
fenomen och ger sin världsbild utav det, det är den subjektiva innebörden av ett undersökt 



15 
 

fenomen som forskaren är ute efter. Genom den öppna intervjun går det att få fram vad som är 
betydelsefullt för den enskilda individen, vilket resulterar i att det kan bli olika svar från olika 
respondenter för att de är enskilda individer med olika uppfattningar om vad som är viktigt 
(Lantz, 2007). Den riktat öppna intervjuns upplägg består av några olika frågeområden 
(teman) där forskaren följer upp och ser till att respondenten fördjupar sig i det som är 
viktigast för studiens frågeställning samt tanken är att respondenten ska svara och tänka fritt 
(Lantz, 2007; Bryman, 2002). Kvale och Brinkmann (2009) benämner den öppna intervjun 
som en halvstrukturerad livsvärldsintervju där forskaren genom olika tema försöker få fram 
respondentens eget perspektiv av det undersökta fenomenet, vilket knyter an till det 
fenomenologiska begreppet livsvärld som beskrivits ovan. När den fenomenologiska ansatsen 
valdes till studien blev det också naturligt att välja en öppen intervjuguide med teman som 
respondenterna med egna ord ska resonera kring. Detta för att få fram essensen av 
respondenternas subjektiva upplevelser, deras erfarenheter, av det lönesättande samtalet 
(Husserl, 1913/1930). De teman som valdes ut var den verbala kommunikationen, den icke-
verbala kommunikationen, feedback, bemötandet och känslor. Dessa valdes eftersom jag 
anser att de är viktiga begrepp som belyser samspelet. Den intervjuguide som användes finns 
som bilaga till studien. Den öppna intervjun kan även liknas vid en dialog såsom Buber 
(1929) beskriver den eftersom det handlar om att forskaren ska bli delaktig i respondentens 
verklighet, att forskaren verkligen ska höra det som sägs.  

Det är viktigt att intervjuaren har ett empatiskt förhållningssätt för att få respondenten att göra 
uttömmande beskrivningar (Lantz, 2007). Detta är också Kvale & Brinkmann (2009) inne på 
då de tar upp att forskarens kunskap om ämnet kan styra respondenternas uttalanden liksom 
att det mellanmänskliga samspelet mellan forskaren och respondenten styr den kunskap som 
fås fram. Buber (1929) påpekar dock att en dialog inte kan avkrävas från någon annan 
människa, att svara är något människan kan göra men inte något som måste göras. För att en 
människa ska träda fram och blir närvarande i ett samtal måste både kroppen och själen 
vändas mot den andre (Buber, 1929). Det är viktigt med närvaro både från forskaren och från 
respondenten under den öppna intervjun. Under intervjuerna försökte jag vara förstående, 
öppen och närvarande för att uppmuntra respondenterna att göra så utförliga beskrivningar 
som möjligt. Jag har en viss kunskap om hur organisationen fungerar, vilket underlättade min 
närvaro och öppenhet när följdfrågor ställdes samt för att förstå vad respondenterna beskrev.  

6.5 Undersökningsmiljö, respondenter och bakgrund 
Kontakterna valdes ut genom självval och tillgänglighet (Kvale och Brinkmann, 2009). Jag 
tog kontakt med en bekant på en organisation där jag visste att de relativt nyligen hade haft 
lönesättande samtal. Denna person letade sedan helt på egen hand fram personer som kunde 
ställa upp att låta sig intervjuas när jag hade möjlighet att komma dit. Intervjuerna skedde på 
respondenternas arbetsplats. Intervjuerna spelades in (efter medgivande) men även 
stödanteckningar gjordes. Respondenterna var mellan 40 och 60 år, anställningstiden 
varierade mellan 5 ½ och 30 år. Medarbetarna hade haft 3-4 lönesättande samtal medan 
ledarna haft mellan ett femtiotal till ett hundratal. Det blev två manliga medarbetare, två 
kvinnliga medarbetare samt en kvinnlig och en manlig ledare som intervjuades. 
Organisationen det handlar om har ungefär tusen anställda. Medarbetarna har jag gett 
påhittade namn för att underlätta läsningen i studien, men väljer att inte särskilja dem mer för 
att de ska förbli anonyma. Ledarna har inte fått påhittade namn för det skulle innebära att 
deras anonymitet riskeras då det var en kvinna och en man som jag intervjuade. Medarbetarna 
höll sig oftast till det senaste lönesättande samtalet medan ledarna fick prata mer generellt om 
alla sina lönesättande samtal eftersom de dels haft så många samtal dels för att jag inte fick 
fler än två intervjuer med ledare.  
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För att läsaren ska få en bättre förståelse ges här bakgrunden till hur de lönesättande samtalen 
går till inom denna organisation. Det finns en blankett som är utarbetad inom organisationen 
och den består av ett antal kriterier som ska bedöma det arbete som medarbetaren utför. 
Ledaren och medarbetaren har två samtal. Vid det första samtalet går de igenom de olika 
kriterierna i blanketten. Vid det andra samtalet meddelar ledaren den lön som denne har 
kommit fram till att medarbetaren ska ha. Det andra samtalet hålls efter det att alla 
medarbetare på respektive avdelning haft sitt första samtal. Om en medarbetare inte är nöjd 
med den lön som erbjuds under det andra samtalet kan den välja att inte skriva under 
överenskommelse om ny lön utan låta sig egen lön gå till central förhandling mellan 
organisationens ledning och aktuellt fackförbund. De som inte är fackligt anslutna och väljer 
att inte skriva på får den lön som ledaren bestämmer.  

6.6 Insamling av data 
Under intervjuerna användes en öppen intervjuguide med olika teman (Bryman, 2002; Kvale 
& Brinkmann, 2009; Lantz, 2007). Detta för att få respondenterna att med egna ord beskriva 
hur de upplevde sina lönesättande samtal, men också för att inte frågorna skulle ge 
författarens tolkning av de olika delarna av samspelet under samtalet, vilket inte får ske med 
en fenomenologisk ansats (Bengtsson, 1993). Enligt Husserl (1913/1930) handlar 
fenomenologi om att kunskapen finns i människans erfarenheter och om att bli medveten om 
det studerade fenomenets olika grundegenskaper, vilket är svårt att få fram på något annat sätt 
(när det gäller intervjuer) än genom en öppen intervjuguide.  

Utöver intervjuerna har även olika sorters litteratur används. På olika bibliotek i Stockholm 
söktes efter lämpliga böcker inom områdena; kommunikation, företagsekonomi, pedagogik 
och filosofi. Inför sökningarna i de olika databaserna via Blekinge Tekniska Högskolas 
bibliotek (bland annat Emerald och SAGE Journals) utgick jag ifrån studiens syfte när sökord 
valdes, som exempel kan nämnas salary, wage, discussion, negotiation, communication och 
interaction. Vid sökningar via skolans databaser valdes alltid peer-rewied, sökningarna 
gjordes i hela artiklarna och sökningarna begränsades först till så nya artiklar som möjligt 
men då det inte blev några relevanta träffar utökades tidspannet. Den litteratur som använts i 
studien framgår av referensförteckningen. 

6.7 Bearbetning av data 
Vid letande och läsning av litteratur har informationen och författarnas perspektiv 
kontrollerats för att se på vilka grunder författarnas åsikter bygger på (Backman, 2008; 
Dysthe, Hertzberg & Løkensgard Hoel 2002).  

Samtidigt som respondenterna ska hållas anonyma ska den utskrivna intervjun (resultatet) 
stämma överens med deras svar och vid en fenomenologisk ansats, när varje respondents svar 
presenteras var för sig, är anonymiteten extra viktig att tänka på (Cohen, Manion & Morrison, 
2007; Kvale & Brinkmann, 2009). Husserl (1900/1913) skriver att analysera inom 
fenomenologin inte är lätt, resultatet ska förmedlas utan att upplevelserna benämns med 
felaktiga uttryck. 

Vid bearbetningen av data handlar det om att organisera, förklara data, hitta mönster och 
teman samt hela tiden utgå från studiens syfte och tänka på vilken sorts analys som ska göras 
(Cohen, Manion & Morrison, 2007). En analysmetod är meningskoncentrering, vilket bygger 
på en modell som Giorgi utvecklat med hjälp av fenomenologin (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Cohen, Manion & Morrison (2007) skriver om Hycner som länge undervisat inom 
fenomenologin och som har tagit fram några grunder att tänka på vid bearbetningen av data. 
Dessa metoder liknar varandra och går ut på att: transkribera intervjuerna, forskaren reducerar 
sina egna åsikter så långt det går och försöker sätta sig in i respondentens värld, lyssna/läsa 
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igenom intervjuerna för att få en helhets bild, forskaren hittar de naturliga meningsenheterna i 
respondenternas uttalanden, forskaren formulerar teman för de naturliga meningsenheterna 
som hittats, forskaren ställer frågor till meningsenheterna utifrån studiens syfte för att till sist 
knyta samman intervjun till en deskriptiv utsaga där själva essensen av det undersökta 
fenomenet summeras (Cohen, Manion & Morrison, 2007; Kvale & Brinkmann, 2009). 

Under inhämtningen av litteraturen och bearbetningen av intervjumaterialet utgick jag hela 
tiden från studiens syfte och frågeställning. När det gäller bearbetningen av intervjusvaren har 
respondenternas talspråk skrivits om för att ge en läsbar text. Det utskrivna resultatet har 
kontrollerats så att det överensstämmer med det inspelade materialet. Analysen har utgått från 
meningskoncentrering, vilket innebär att jag har letat efter gemensamma uttalanden. Som 
exempel kan nämnas att Cecilia uppgav att hon ville att det skulle bli ett konstruktivt samtal 
och inte bara en envägskommunikation, Johan ville inte få ”tunghäfta” utan han vill ha en 
dialog samt Ledare B försöker alltid få en dialog och diskussion med medarbetaren. Dessa 
uttalanden tillsammans med övrigas gav kategorin dialog. Har i största möjliga mån haft ett 
öppet sinne när intervjusvaren bearbetats och försökt ta fram själva essensen av 
respondenternas upplevelse genom att ställa egna frågor till texten som till exempel: vad är 
det som sägs? och hur sägs det?.  

6.8 Reliabilitet  
Reliabilitet handlar om hur trovärdigt, neutralt samt pålitligt en studie har genomförts och där 
forskarens position är en del liksom valet av respondenter och den sociala kontexten (Cohen, 
Manion & Morrison, 2007). Kvale och Brinkmann (2009) framhåller att reliabilitet handlar 
om studiens och resultatets tillförlitlighet.  

6.8.1 Inre reliabilitet 
Den inre reliabiliteten har att göra med hur själva insamlingen av data har gått till (Bjereld, 
Demker & Hinnfors, 2009). Kvale och Brinkmann (2009) skriver att forskarens reliabilitet 
handlar om eventuella ledande frågor men påpekar samtidigt att ledande frågor inte alltid 
behöver vara fel utan de kan istället leda till att värdefull kunskap fås fram som respondenten 
själv inte tänkt på att säga. En nackdel med att använda en öppen intervjuguide var när några 
av respondenterna inte var särskilt utförliga och beskrivande i sina svar. Det var svårt att 
kunna få fram deras egna upplevelser utan att ställa alltför ledande frågor, men hade inte de 
ledande frågorna ställts hade det heller inte blivit tillräckligt med svar till studiens resultat.   

Denna studie får anses ha en bra inre reliabilitet eftersom tillvägagångssättet finns beskrivet 
och att det finns en relation mellan syftet, den fenomenologiska ansatsen, ontologin och 
epistemologin. Det handlar om människors respektive verklighet, deras kunskaper och 
erfarenheter de har gjort genom de upplevelser de har från sina lönesättande samtal. Resultatet 
som fåtts fram har i analysdelen kunnat kopplas ihop med de teorier som finns beskrivna i 
studien.    

6.8.2 Yttre reliabilitet  
Den yttre reliabiliteten handlar om metoden är anpassad efter syftet. Bjereld, Demker och 
Hinnfors (2009) påpekar att när det gäller intervjuer är det inte säkert att svaren från 
respondenterna blir desamma om någon annan använder sig av samma intervjuguide då 
personkemin mellan forskaren och respondenten spelar en avgörande roll för de svar som ges 
av respondenten. Cohen, Manion och Morrison (2007) skriver att trots att två forskare 
använder sig av samma teoretiska ansats vid studerandet av samma fenomen är det inte säkert 
att resultatet blir detsamma men för den skull behöver inte det innebära att någons resultat inte 
är tillförligt. Den yttre reliabilitet inbegriper även vilka metoder som använts för att samla in 
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och bearbeta data, hur urvalet av respondenter skett och miljön för intervjuerna (Cohen, 
Manion & Morrison, 2007).   

För att kunna få fram erfarenheter av samspelet under ett lönesättande samtal är en öppen 
intervjuguide ett bra sätt. I den här studien är det de enskilda respondenternas svar som har 
varit av intresse och naturligtvis blir deras svar säkert inte desamma vid en andra intervju eller 
med en annan intervjuare, men tillförlitligheten av deras svar och därmed även studiens 
resultat är god eftersom intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats med största 
möjliga noggrannhet. Därmed får den yttre reliabiliteten anses vara god.  

6.9 Validitet 
Kvale och Brinkmann (2009) skriver att validitet handlar om studiens giltighet och riktighet 
medan Cohen, Manion och Morrison (2007) nämner begreppet rimlighet.  

6.9.1 Inre validitet 
Den inre validiteten handlar om att forskaren har kontrollerat och ifrågasatt sitt material under 
hela studiens gång från planeringsstadiet, under insamlingen av data och analysen till 
rapporteringen (Kvale & Brinkmann, 2009). Den inre validiteten ska visa att studien 
undersöker det den var tänkt att göra (Kvale & Brinkmann, 2009). Det insamlade materialet 
ska ha trovärdighet, forskaren ska kunna bevisa att de data som tagits fram samt att resultatet 
kommer från data i studien och inte någon annanstans ifrån (Cohen, Manion & Morrison, 
2007). Det är därför som det är viktigt att forskaren har en självmedvetenhet under 
bearbetningen av datan och låter respondenternas svar komma fram så att det inte är 
forskarens egna svar som blir resultatet i undersökningen (Cohen, Manion & Morrison, 2007). 
Kvale och Brinkmann (2009) påpekar att svaren respondenten ger behöver inte vara sanna 
utan det kan mycket väl vara respondentens syn på sig själv. Husserl (1900/1913) påpekar att 
till exempel vid en intervju så har forskaren en yttre varseblivning av respondentens 
upplevelser men det är respondenten som har den inre varseblivningen varför det är 
respondenten som står för sanningen, inte forskaren.  

Intervjuerna har spelats in med hjälp av mobiltelefon och stödanteckningar har gjorts. 
Resultatet av ljudinspelningen av den första intervjun blev extremt dåligt, varför 
stödanteckningarna skrevs ut och gavs till respondenten för att denne skulle få möjlighet att 
reagera på om jag missuppfattat något eller glömt något väsentligt, men så var inte fallet. Att 
använda den fenomenologiska ansatsen i denna studie har hjälpt mig att fokusera mig på 
respondenternas svar och användningen av meningskoncentrering har hjälpt mig vid analysen 
av resultatet. Hela tiden under arbetet med studien har dess syfte och frågeställning funnits i 
tankarna. Därmed får även den inre validiteten anses var god.   

6.9.2 Yttre validitet 
Den yttre validiteten handlar om studiens reslutat kan överföras till andra sociala kontexter, 
andra populationer och kopplas till tidigare forskning (Cohen, Manion & Morrison, 2007).  

Det är respondenternas subjektiva upplevelser som varit i fokus varför resultatet kan bli något 
helt annat om andra personer inom samma organisation intervjuats. Dessutom kan det vara 
stor skillnad i svaren mellan olika sorters organisationer. Detta är dock något som utmärker all 
forskning som består av kvalitativ data. Kopplingen till tidigare forskning är svag då det har 
varit extremt svårt att hitta relevant litteratur, framför allt vetenskapliga artiklar, men det visar 
samtidigt på att detta är ett område som är ganska nytt och än så länge relativt outforskat. Den 
yttre validiteten får anses vara mindre god, med tanke på avsaknaden av tidigare forskning.  
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6.10 Etiska överväganden 
Det finns flera etiska överväganden en forskare måste göra inför sin studie. De allra viktigaste 
är att informera om syftet med studien, respondenterna måste godkänna sin medverkan i 
undersökningen, att respondenterna underrättas om sin rätt att vara anonyma samt att allt 
material ska behandlas konfidentiellt (Cohen, Manion & Morrison, 2007; Kvale & 
Brinkmann, 2009; Vetenskapsrådet).   

Innan det var dags för intervjuerna i denna studie informerades organisationen om 
anledningen till studien samt dess syfte. Alla respondenter gav sitt samtycke till att medverka 
i en intervju. Alla respondenterna upplystes om att de skulle förbli anonyma i studien och de 
godkände att intervjuerna fick spelas in. De underrättades om att inspelningarna var för att 
underlätta mitt eget arbete med studien, för att få så utförligt material som möjligt och att det 
skulle förbli konfidentiellt.  

6.11 Metoddiskussion 
Det svåraste med denna studie har varit att hitta relevant litteratur och framför allt 
vetenskapliga artiklar som samspel och kommunikation inom arbetslivet mellan enskilda 
ledare och medarbetare. Har använt mig av olika sökord i olika kombinationer såsom 
Backman (2008) har beskrivit boolesk sökning och användningen av operatorerna AND, OR 
och NOT med flera. Sökningarna har skett i olika databaser både inom det pedagogiska 
området men även inom företagsekonomi. Till en början tidsbegränsades åldern på de 
vetenskapliga artiklarna men till sist lämnades det fältet tomt. De artiklar som finns med i 
studien anser jag var de mest relevanta och i stora delar användbara för min studie även om 
några utav dem egentligen är för gamla. Anser att jag gjort allt för att hitta relevant litteratur 
men tyvärr inte lyckats särskilt bra. Det klena resultatet visar samtidigt att detta är ett område 
som är ganska nytt och än så länge relativt outforskat.  

Då studiens syfte är att undersöka medarbetare och ledares upplevelse av det lönesättande 
samtalet valdes den fenomenologiska ansatsen då den enligt Husserls (1913/1930) 
beskrivning får fram essensen i människors subjektiva upplevelser. Därmed blev den naturliga 
följden att välja en öppen intervjuguide med olika teman kring vilka respondenterna själva 
skulle berätta hur de upplevde sina lönesättande samtal (Bryman, 2002; Kvale & Brinkmann, 
2009; Lantz, 2007). En fördel med att använda öppen intervjuguide är att forskaren därmed 
inte kan styra svaren i en viss riktning genom strukturerade frågor som grundar sig på 
forskarens förutfattade tolkningar och inställning eftersom det vid en fenomenologisk ansats 
inte ska ske någon tolkning (Bengtsson, 1993).  En annan metod skulle kunna vara att göra 
observationer under själva samtalen men dels så erhålls inte deltagarnas subjektiva upplevelse 
då det blir ett tolkande från observatörens sida dels skulle det ha blivit svårt att hitta en 
organisation som hade lönesättande samtal under samma tid som denna studie skulle 
genomföras. Observationer skulle i och för sig kunna göras och därefter intervjuas deltagarna 
för att se om intervjusvaren stämmer överens med gjorda observationer. Det kan trots allt vara 
så att en individ tror att den gjort eller sagt på ett visst sätt för att det är så man bör göra men i 
verkligheten har det inte skett. Den valda organisationen hade avslutat sina lönesättande 
samtal i februari, vilket jag hade kännedom om och ansåg var tillräckligt nära i tiden. Urvalet 
av respondenterna har inte jag kunna påverkat utan det har skötts genom min kontaktperson. 
Miljön där intervjuerna ägde rum har helt och hållet bestämts av organisationen. Under 
intervjuerna visade det sig att det ibland var svårt att få uttömmande beskrivningar från 
respondenterna, varför det blev en svår avvägning med hur mycket följdfrågor som skulle 
ställas för att det inte skulle bli alltför mycket ledande frågor. Kvale och Brinkmann (2009) 
skriver dock att ledande frågor inte behöver vara fel för att de kan ge viktig information till 
studien som annars inte hade kommit fram. Hade jag varit en mer van intervjuare hade flera 
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av de ledande frågorna kunnat formuleras om, anser ändå inte att de varit till men för studiens 
resultat. Det har dock gett mig en nyttig erfarenhet.   

När det gäller analysdelen har den fenomenologiska ansatsen på ett sätt underlättat mitt arbete 
eftersom det är respondenternas svar som ska vara i fokus och inte min egen tolkning men 
samtidigt har själva meningskoncentreringen varit omfattande och svårare att hantera. Både 
Giorgi (1998) samt Cohen, Manion och Morrison (2007) har framhållit att den 
fenomenologiska filosofin inte är alldeles enkel att förstå och därmed inte heller att nå fram 
till essensen när texter analyseras med en fenomenologisk ansats, vilket jag också hade lite 
problem med. Kvale och Brinkmanns (2009) beskrivning av meningskoncentrering har varit 
en stor hjälp under bearbetningen och jag kan tycka att tolkningen är bra, men den kan säkert 
ha gjorts bättre med mer erfarenhet.  

Det var glädjande att se att den sociokulturella teori jag valt var relevant och kunde användas 
ihop med studiens resultat. Avslutningsvis anser jag att de metodologiska val som har gjorts 
under studiens gång av till exempel teori, ansats och metod har en röd tråd. Alla de valen 
hjälper till att beskriva människors upplevelser och deras kunskaper i samband med det 
lönesättande samtalet.       

7. Resultat 
Här presenteras resultatet av de inspelade intervjuerna, indelat efter de kategorier som 
framkom under bearbetningen av materialet. 

7.1 Hanteringen av kommunikationen 
En grundläggande bakgrund och inställning påpekades av Ledare B, nämligen att lönesättande 
samtal är känsligt i och med att det ska pratas om prestation och en bedömning ska ske av 
medarbetarens arbete. Lönen är något som har stor betydelse för medarbetarna varför Ledare 
B försöker tänka på hur denne uttrycker sig så att förståelse ska nås med medarbetaren.  

Ord kan betyda så många olika saker för olika personer. Det gäller 
att inte bara svara en god prestation, då det kan betyda så mycket, 
måste klä på orden. (Ledare B)  

Detta har flera av medarbetarnas ledare också lyckats med. Åsa uppgav att hon och hennes 
ledare hade en öppen och rak kommunikation med varandra, de pratade inte förbi varandra, 
och hon fick utrymme att framföra sina synpunkter. Cecilia förklarade att den verbala 
kommunikationen var positiv, saklig, lättförståelig och ömsesidig. Johan uppgav att de två 
ledare han haft sina lönesättande samtal med var tydliga i sin verbala kommunikation. Han 
påpekade att båda två pratade väldigt mycket, men en utav dem var mycket mer påläst, vilket 
uppskattades av Johan. Fredrik upplevde att den verbala kommunikationen var saklig och 
kortfattad. Ledare A påpekade hur viktigt det är att personalenheten ger tydliga direktiv och 
bra verktyg för att det ska bli en bra kommunikation under samtalen, vilket gör det lättare att 
nå en förståelse mellan ledaren och medarbetaren. Ledare A berättade att innan dessa samtal 
fungerade fullt ut hade ledaren varit med om att medarbetare lämnat samtalet innan det var 
klart. Ledare A kan idag med hjälp av de verktyg och begrepp som arbetats fram inom 
organisationen mycket bättre motivera sin inställning för medarbetaren, därmed underlättas 
den verbala kommunikationen som idag fungerar väldigt bra. Dessa verktyg har medverkat till 
att tydligheten i samtalen ökar. Båda ledarna uppger att trots de förbättrade verktygen är det 
inte alltid som ledare och medarbetare är överens om en prestation eller att ledaren blir 
förstådd av medarbetaren. I dessa enstaka fall upplever Ledare B att det inte spelar någon roll 
vilka uttryck som används för medarbetaren vill inte förstå. 
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När det gäller kroppsspråket uppgav Åsa, Cecilia och Johan att den icke-verbala 
kommunikationen inte gav motstridiga budskap jämfört med den verbala kommunikationen. 
Deras ledare kunde hantera den icke-verbala kommunikationen på ett bra sätt. Något som 
framkom under intervjuerna var att kroppshållning och gester är betydelsefullt under ett 
samtal. Johan uppgav att den tidigare ledaren hade haft en väldigt avslappnad stil och halvlåg 
i stolen, en stil som av vissa säkert skulle kunna ha uppfattats som arrogant, men Johan visste 
att ledaren var både skärpt och engagerad trots den avslappnade stilen eftersom han kände 
ledaren väl. Johans nuvarande ledare hade istället nästan suttit framåtlutad över bordet och 
upplevdes som mer intensiv. Fredrik förklarade att hans ledare har ett yvigt kroppsspråk.  

Kroppsspråket lever sitt eget liv, förstärker egentligen inte den 
verbala kommunikationen. Ibland gör den det. Har mycket 
kroppsspråk men det är inte genomtänkt. (Fredrik) 

Detta gör att Fredriks ledare ger ett nervöst intryck när denne, som Fredrik uppgav, under 
samtalet inte kan sitta still, letar efter papper och är svår att få ögonkontakt med. Detta visar 
att ett yvigt kroppsspråk som inte följer och förstärker den verbala kommunikationen kan 
uppfattas som ett störande moment i ett samtal. Ledare B uppgav att det ofta gick att se på 
medarbetarnas kroppsspråk när de kommer i rummet om de tycker det ska bli lite obehagligt 
eller inte, vilket kunde bero på att medarbetaren är medveten om att denne presterat dåligt 
eller tycker att de gjort ett bra arbete. Under själva samtalet försöker Ledare B läsa av 
medarbetarnas kroppsspråk för ibland säger medarbetarna att de håller med men deras 
kroppsspråk avslöjar att de inte alls är nöjda med det som ledaren säger. Anledningen till detta 
kan bero på att de inte vågar protestera, enligt Ledare B. För att detta inte ska bli ett missnöje 
som växer och sitter i efteråt påpekar Ledare B att denne ser att medarbetaren inte håller med 
och försöker reda ut eventuella oklarheter under samtalet.  

Åsa upplevde att samtalet i sig var strukturerat och följde de riktlinjer som finns inom 
organisationen. Cecilia upplevde samma sak och lade till att det var genomtänkt. Johan 
föredrar när samtalen är mer strukturerade, vilket det var med hans nuvarande ledare. Johans 
tidigare ledare har däremot inte varit så strukturerad utan pratade på och fick därför titta 
ordentligt i blanketten för att se om denne hade tagit upp allt eller inte. Johan påpekade att det 
inte hade varit ett dåligt samtal men det finns en risk att något glöms bort. Fredriks ledare är 
ostrukturerad, vilket visar sig genom att ledaren inte har ordning på sina papper och kan lätt 
börja prata om annat, men är därmed inte dåligt förberedd på vad denne ska säga. Ledare A 
berättar att denne inte följer blanketten slaviskt då denne inte vill att samtalet bara ska bestå 
av frågor och svar. Ledare A anser dock att samtalen ändå blir strukturerade eftersom det hålls 
inom ramarna för det lönesättande samtalet. Ledare A:s beskrivning visar att det med 
erfarenhet går att vara både strukturerad och ostrukturerad. Ledare B brukar alltid lägga upp 
samtalen utifrån de kriterier som de har inom organisationen och ser dessa som ett 
diskussionsunderlag.  

7.1.1 Dialog 
Cecilia upplevde att det fanns ett genuint intresse och engagemang både från henne och från 
ledaren. Cecilia kände en osäkerhet innan samtalet, om hon hade förberett sig tillräckligt bra 
och tänkt igenom alla bitar av samtalet ordentligt, eftersom hon ville att det ska bli ett 
konstruktivt samtal och inte bara en envägskommunikation från ledarens sida. Cecilias 
förväntningar på samtalet var att det skulle kännas bra när hon gick därifrån oavsett om det 
hade varit positivt eller negativt. Det viktigaste för Cecilia var att samtalet skulle vara 
konstruktivt. Johan hade liknande men ändå lite andra tankebanor inför samtalet.  
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Lönen är ju en viktig del. Det är ju därför man arbetar egentligen. 
Nervös är man ju och hoppas att man gör ett bra intryck och hela 
det här, att man inte får tunghäfta och bara sitter och tar emot utan 
att man får en dialog. (Johan) 

Johan uppgav att samspelet varit bra och att det hade varit en bra dialog under samtalen. Åsa 
förklarade att hon upplevde att den verbala kommunikationen var ömsesidig. Enligt Fredrik 
var samtalet mest en monolog då ledaren gav honom väldigt mycket beröm, vilket gjorde att 
han inte hade mycket att tillägga eftersom det skulle blivit negativa saker och det hade känts 
konstigt att säga efter allt det positiva som ledaren hade sagt. Ledare B försöker alltid utifrån 
det underlag som finns inom organisationen få till en dialog med medarbetaren. I de samtalen 
där det mest finns positiva saker att säga om medarbetaren upplevde Ledare A att dialogen 
flyter på bra medan samtalen där något negativt tas upp kan medarbetaren istället bli tyst och 
knappt svara på frågor. Ledare A uppgav att om medarbetaren känner besvikelse får denne 
acceptera det, men måste försöka få till en dialog och få medarbetaren att förklara hur de ser 
på saken. En del medarbetare ger då förklaringar medan andra inte gör det.  

7.1.2 Påverkan 
Påverkan kan vara olika saker och det var skilda synpunkter som framkom under intervjuerna. 
Johan påpekade att det är viktigt var samtalen hålls rent fysiskt för är de på ledarens rum, och 
framför allt vid ledarens skrivbord, har ledaren ett psykologiskt övertag. Ledaren sitter i sin 
egen kontorsstol och medarbetaren på andra sidan bordet i en besöksstol. Johan anser att en 
neutral plats är bäst, till exempel i ett grupp- eller mötesrum. 

I ett mötesrum finns det neutrala platser. Det är inte någon plats 
som är mer värd än någon annan. (Johan)  

När det gäller var samtalet hålls uppgav Ledare B att denne oftast hade samtalen på sitt rum 
men i regel inte vid skrivbordet. För att det inte ska bli ett avståndstagande försöker Ledare B 
ha den mesta uppmärksamheten riktad mot medarbetaren och bläddrar så lite som möjligt 
bland papper och begränsar sitt skrivande. Ledare B är angelängen om att det ska bli en 
avslappnad stämning under samtalen. Åsa upplevde också att hennes ledare såg till att det var 
en lättsam stämning i inledningen av samtalet men när Åsa visade sina känslor reagerade 
ledaren på hennes känslor och blev allvarlig. Något som också har med påverkan att göra är 
det som Ledare B påpekade, att i de fall där förståelse inte nås med en medarbetare har Ledare 
B i sin roll som ledare ett övertag i samtalet. Ledare B tog även upp att det oftast är väldigt 
lite pengar att dela ut bland medarbetarna och därför försöker denne arbeta med andra medel 
under samtalen så att allt inte handlar om lönen. Det kan till exempel handla om att 
medarbetare har gått på utbildning eller seminarium. Är det lönen som är viktigast kan Ledare 
B påpeka att medarbetaren i så fall bör fundera på att byta arbetsuppgifter. På detta sätt kan 
Ledare B påverka samtalets inriktning. Ett sätt att inte påverka är det som Ledare B gör i de 
fall medarbetaren inte är nöjd med den lön ledaren bestämt sig för. Ledare B påpekar att 
medarbetaren inte måste skriva under överenskommelse om ny lön om denne inte känner sig 
nöjd utan att medarbetaren har rätt är att låta lönen gå till central förhandling. Ledare A 
förklarade att denne inför varje ny omgång av lönesättande samtal har ett möte med all 
personal där ledaren förklarar hur stort löneutrymmet är för hela organisationen och hur de 
olika samtalen kommer gå till för att medarbetarna ska få en uppfattning om hur mycket 
pengar det handlar om. På så sätt påverkar Ledar A personalen till att ha rimliga förväntningar 
på den nya lönens storlek.  

7.2 Upplevelsen av samtalet och samspelet 
Åsas beskrivning av samtalet löd: 
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Hade ångest inför samtalet. Under samtalet var jag frustrerad, arg 
och ledsen. Känslan efter samtalet var lättnad, att det var skönt att 
det var över, men också besvikelse över att inte ha blivit förstådd 
den här gången heller. (Åsa) 

Åsa upplevde ändå att ledaren lyssnade på det som hon sade men inte att ledaren förstod 
henne. Åsa upplevde att hennes chef har en dålig förståelse för det fackliga arbete som hon 
gör inom organisationen och gör därför inte heller en korrekt bedömning av hennes 
arbetsinsatser. Åsas sammanfattning var att samspelet fungerade trots att de absolut inte var 
eniga men hon skulle helst vilja slippa samtalen. Cecilia upplevde det som om att samtalet var 
riktat helt och hållet mot henne, samtalet var inkännande vad gäller både den verbala och den 
icke-verbala kommunikationen. Cecilias uppfattning var att samtalet kändes genomgående 
positivt, konstruktivt och väldigt trovärdigt. Johan uppgav att ledaren och han var på samma 
våglängd, vilket innebar att ledaren vet vad Johan gör och att de har samma inställning till 
hans arbetsuppgifter. Detta gjorde att Johan upplevde att bemötandet var bra när båda två är 
väl insatta i organisationens verksamhet och hans arbetsuppgifter. Den nya ledaren var positiv 
till Johans fackliga engagemang inom organisationen och vad det tillförde verksamheten, 
vilket var en bit han hade varit lite nervös för hur ledaren skulle bemöta, men blev förstås glad 
över den positiva inställningen. Fredrik upplevde att bemötandet mellan honom och hans 
ledare under samtalet var vänligt, respektfullt och glatt. Fredrik blev glad över 
komplimangerna, men tyckte samtidigt det var genant. Ledare B uppgav att samspelet under 
samtalen är bra och är av den uppfattningen att även de flesta medarbetarna är nöjda med det. 
Ledare B försöker bemöta sina medarbetare som denne själv vill bli bemött och upplever att 
bemötandet från medarbetarna i de flesta fall fungerar väldigt bra. Ledare B:s egen känsla 
inför samtalen är en liten anspänning vare sig det är något positivt eller negativt som ska 
förmedlas. Ledare B uppgav att det har hänt flera gånger att denne har trott att medarbetare 
antingen ska bli besviken eller glad men istället har det blivit tvärtom varför Ledare B nu 
försöker gå in i samtalen utan förutfattade meningar genom att vara nollställd och utan några 
förväntningar. Ledare A förklarade att denne är beredd på att mötas av olika känslor och att 
känsloläget bland medarbetarna är olika på olika arbetsplatser, på vissa är det neutralt medan 
det på andra pendlar mellan högt och lågt.  

Kan inte ha en medarbetare som sätter sig i ett hörn och inte 
producerar någonting, det är en mardröm. Det viktiga är ärlighet, 
ärlighet som chef, även om det blir gnistor, men har man en rak 
linje så vinner man på det i längden. (Ledare A) 

Ledare A uppger att om medarbetare visar negativa känslor måste ledaren försöka förklara 
varför det är si eller så och oftast förstår Ledare A varför de negativa känslorna har 
uppkommit. Det är dock en situation som måste hanteras. Ledare A kan efter sådana samtal 
där negativa känslor förekommit känna sig trött. Ledare A upplevde dock att samspelet under 
samtalen är bra och påpekade att denne har bra relationer med sina medarbetare 
överhuvudtaget. När det handlar om att bemöta medarbetares negativa känslor uppgav Ledare 
B att det aldrig är kul när någon blir arg eller ledsen men samtidigt är det något som inte går 
att komma ifrån. Ledare B anser att denne kan hantera dessa negativa känslor från 
medarbetare genom att försöka se det som att det inte är just ledaren som person de är arga på. 
Ledare B anser att det negativa måste framföras för varken medarbetaren, Ledare B eller 
arbetsplatsen tjänar någonting på att låta bli att nämna det.  
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Båda ledarna påpekade att ju större arbetsplatsen är desto svårare är det att komma överens 
med alla medarbetare. Det finns alltid några medarbetare där samspelet inte fungerar fullt ut, 
av olika anledningar.  

7.2.1 Objektivitet 
Fredrik uppgav att när det gäller den kritik som ledaren ändå hade att säga och som sagts vid 
tidigare samtal alltid är objektiv och konstruktiv. Det gör att Fredrik håller med om det som 
sägs.  

Chefen har ledaren alltid på fötterna innan denne för fram det som 
är negativt. (Fredrik) 

Åsa tyckte inte att ledaren var objektiv utan det var halvdant tyckande från ledarens sida, 
framför allt vad gäller den feedback som gavs. Den var inte saklig och ledaren nämnde andra 
medarbetare som positiva exempel, de som är ledarens favoriter. Cecilia upplevde däremot att 
feedbacken var objektiv, motiverad och kunde inte komma ihåg att det fanns något som var 
negativt. Johan upplever att objektiviteten har varierat mellan de olika ledarna, men senast var 
det väldigt objektiv. Johan gjorde ett påpekande vad gäller den utarbetade blanketten eftersom 
det vid bedömningen av vissa kriterier är svårt att vara objektiv då det i vissa fall bara går att 
ge subjektivt svar som till exempel hur samarbetet fungerar i gruppen. Johan kan bara ge sin 
syn som kanske inte alls stämmer överens med de andra medarbetarnas. Ledare B uppger att 
denne försöker vara objektiv och tydlig men inser samtidigt att det är svårt att inte vara 
subjektiv då det är mycket som ligger bakom de olika bedömningarna. Det är trots allt så att 
vissa medarbetare känner Ledare B mer för än andra och vissa når denne inte fram till på 
samma sätt. 

7.2.2 Bekräftelse och Förtroende 
Åsa kände att hon möjligen blev bekräftad i enstaka delar men inte som helhet. Det visar att 
det inte var en förtrolig stämning dem emellan. Det var tvärtom för Cecilia.  

 Kände att man kan lita på det som kommer och det man ger. 
(Cecilia)  

Cecilia blev bekräftad under samtalet och upplevde att det var en förtrolig stämning. Hon 
kände sig trygg i den ledare som hon skulle prata med och i att det skulle bli ett bra samtal, 
hade det inte blivit det skulle hon blivit väldigt förvånad och besviken. Johan ser det som två 
återkopplingar i och med de två samtalen. När det gäller det första samtalet har Johan oftast 
varit överens med sina ledare om bedömningarna av de olika kriterierna i och med att ledarna 
har haft koll på vad han uträttat. Johans upplevelse av det andra samtalet är att ledare försökt 
skylla ifrån sig på personalenheten eftersom ledaren säger att det är personalenheten som har 
stoppat den lön som ledaren egentligen vill ge. Det upplever Johan som fegt och säger att det 
är bättre att vara rak. Johan uppgav ändå att det har funnits ett ömsesidigt förtroende. Johan 
påpekade att det är viktigt att samtalen bokas in för det visar att ledaren tar sig tid att lyssna på 
sina medarbetare. Detta visar att det inbokade lönesättande samtalet är bara i sig ett sätt för 
ledaren att ge sina medarbetare uppmärksamhet. Fredrik fick mest positiv feedback från 
ledaren. All den positiva feedbacken gjorde att Fredrik blev bekräftad som arbetstagare men 
han uppgav samtidigt att det gjorde att han kände sig generad. Han uppgav att det är lättare att 
ta emot konstruktiv negativ kritik för då finns det något att arbeta med. Fredrik upplever att 
ledaren har förtroende för honom och att han gör de arbetsgifter som åligger honom. Fredrik 
har förtroende för det ledaren sade under samtalet. Ledare A upplevde att det är sällan någon 
medarbetare försämrar sig utan det gäller att hitta delar som de kan förbättra sig på. Ledare A 
ser den nya lönen i det andra samtalet som en feedback i de fall där medarbetare upptäcker att 
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de har fått en stor tilldelning av den generella potten. Enligt Ledare A:s uppfattning ges nästan 
varje gång signaler om att medarbetarna känner sig bekräftade av ledaren under samtalen. 
Ledare A uttryckte att denne gick in i samtalet med inställningen att denne ska vara positiv 
samt lugn och skärpt för att inge ett förtroende hos medarbetarna. Ledare B uppgav att denne 
vill att medarbetarna ska känna sig sedda och förstådda men samtidigt ska de förstå att det 
inte är säkert att ledaren kan ta hänsyn till medarbetarens synpunkter. Ledare B har haft en 
stor spännvidd av olika personalkategorier under sig och försöker därför lägga sig på en nivå 
så att respektive medarbetare känner att de kan acceptera och respektera ledaren. Har Ledare 
B inte kunnat vända medarbetarens känslor under pågående samtal har tid bokats för ett 
ytterligare samtal. Ledare B uppgav att denne tänker att det som kan uppfattas som negativ 
feedback ska försöka fås fram på ett positivt sätt eftersom syftet är att få medarbetarna att 
lyfta sig och prestera bra, inte att stjälpa någon. Även om de inte fått den löneförhöjning som 
de hoppats på ska de ändå känna att de har fått någonting med sig som de kan jobba vidare 
med efter samtalet. Ledare B uppgav att denne vill ha medarbetare som presterar bra.  

7.3 Resultatsammanfattning 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det inte var någon markant skillnad i svaren från 
medarbetarna respektive ledarna. Det ledarna påpekade, som ingen av medarbetarna gjorde, 
var vikten av utarbetade verktyg och att ledarna på flera olika sätt framförde att de verkligen 
försökte nå en förståelse mellan dem och medarbetarna.   

Respondenterna uppgav alla att det funnits ett samspel som under de lönesättande samtalen 
och de flesta var nöjda med det. Alla medarbetarna upplevde att de fått tillfälle att föra fram 
sina synpunkter och ledarna uppgav att de försökte få en dialog med sina medarbetare. Även 
medarbetarna Cecilia och Johan förde fram att de var angelägna om att få en dialog under 
samtalet. Ledarna läste av medarbetarnas kroppsspråk under samtalen för att nå förståelse och 
det var ingen av medarbetarna som ansåg att den icke-verbala kommunikationen gav 
motstridiga budskap. Fredriks ledares kroppsspråk kunde dock uppfattas som ett störande 
moment under samtalet eftersom det gav ett nervöst intryck. Alla medarbetare utom Åsa har 
förtroende för sina ledare under samtalen och ledarna är båda två angelägna om att inge 
förtroende bland sina medarbetare. De flesta var också nöjda med det bemötandet som varit 
under samtalen. Det samtal som var minst bra var Åsas framförallt då hon kände ångest inför 
det lönesättande samtalet men även för att hon upplevde att hennes ledare inte var objektiv 
och inte kunde förstå hennes sätt att se på sitt arbete trots att ledaren lyssnade på det hon sade.  

8. Tolkning 
Här vävs resultatet samman med teorierna.  

8.1 Hanteringen av kommunikationen 
Fiske (1990) beskriver Shannon och Weavers kommunikationsmodell som är en enkel, linjär 
process som består av informationskälla, sändare, signal, mottagen signal, mottagare, 
destination samt brus. Nilsson och Waldemarson (2007) nämner att det är lätt hänt att det blir 
brus (störningar) i en kommunikation varför det är viktigt att tänka på innehållet i de sända 
budskapen för att det ska bli ett fungerande samspel i kommunikationen. Medarbetarna 
uppgav alla att den verbala kommunikationen var tydlig och om det var något som de inte 
förstod frågade de och fick svar som de blev nöjda med. Båda ledarna ansåg att den verbala 
kommunikationen fungerade bra. Ledare B påpekade att lönesättande samtal är känsligt i och 
med att det ska pratas om prestation och en bedömning ska ske, varför denne brukar ”klä på 
orden” så att det inte bara pratas om en ”god prestation” eftersom ord kan betyda olika saker 
för olika personer. All mediering underlättar inte en kommunikation och förståelse då vissa 
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begrepp kan vara svåra att förstå (Säljö, 2005). Som ledarna påpekade är det viktigt att det 
finns utarbetade begrepp och riktlinjer så att de med hjälp av dem kan motivera sina 
ställningstaganden och försöka få medarbetarna att förstå dem.  

I en kommunikation är det inte alltid deltagarna är medvetna om den icke-verbala 
kommunikationen som kan användas för att förstärka ett verbalt budskap men den kan också 
göra att kommunikationen blir mer svårtolkad när de icke-verbala signalerna inte stämmer 
överens med det verbala budskapet (Nilsson & Waldemarson, 2007). Ingen av medarbetarna 
ansåg att den icke-verbala kommunikationen inte stämde överens med den verbala 
kommunikationen. Johan hade haft en ledare som eventuellt kunde uppfattas som arrogant på 
grund av sin avslappnande stil och ledaren till Fredrik har ett yvigt kroppsspråk, vilket ger ett 
nervöst intryck. Detta visar att den icke-verbala kommunikationen kan störa den verbala även 
om den inte ger motsatta budskap. Ledare B uppgav att det ofta gick att se på medarbetarnas 
kroppsspråk när de kom i rummet om de tyckte detta skulle bli obehagligt eller inte. Båda 
ledarna försökte läsa av sina medarbetares kroppsspråk för att reda ut eventuella osämja eller 
missförstånd eftersom de var angelägna om att förståelse skulle nås under samtalet.  

Ledare A anser att det blir ett individuellt bemötande trots de kriterier som ska gås igenom 
genom att denne sätter en ”personlig touch” på samtalen men ser ändå till att de blir så 
strukturerade att de håller sig inom ramen för det lönesättande samtalet. Alla utom Fredrik 
upplevde att samtalen var strukturerade och det var något som de uppskattade.   

8.1.1 Dialog 
Säljö (2005) skriver att kommunikation mellan människor bygger på en dialogisk princip, 
med innebörden att det som sägs avgör om det är ett samspel mellan deltagarna. En dialog 
skapar förståelse och är meningsskapande om deltagarna samverkar (Igland & Dysthe, 2003). 
Den sociokulturella teorin innebär att människan i ett samspel med andra människor, till 
exempel i en dialog, skapar kunskap och förståelse (Vygotskij, 1999). Alla respondenter 
upplevde att det var en dialog där de fick tillfälle att framföra sina synpunkter och att det i 
stora delar fanns ett bra samspel under samtalen. Cecilia hade ett ”offensivt” engagemang för 
att hon var angelägen om att det skulle bli ett konstruktivt samtal. Johan var lite nervös inför 
samtalen, för han ville ge ett bra intryck under samtalet och inte få ”tunghäfta”. Han ville att 
det skulle bli en dialog, vilket det också blev. Fredrik hade dock svårt att skapa en dialog men 
det var för att ledaren kom med mycket positiv feedback. Ledare A uppgav att i de fall där 
ledaren hade något negativt att säga om medarbetarens arbete kunde det hända att 
medarbetaren blir ”tillknäppt” och svarar med mummel, men där måste ledaren se till att det 
blir en dialog och få medarbetaren att förklara hur de ser på saken. I de samtalen där det mest 
finns positiva saker att säga om medarbetaren upplevde Ledare A ett att dialogen flyter på 
mycket bättre. Ledare B försöker alltid utifrån det underlag som finns inom organisationen få 
till en dialog och diskussion med medarbetaren.  

8.1.2 Påverkan 
I den sociokulturella teorin påverkar omgivningen individen men även individen påverkar 
omgivningen (Illeris, 2007). Det kan också ske en påverkan med språket som redskap 
(Vygotskij, 1999). Omgivningen och dess påverkan som togs upp i några intervjuer handlade 
om var samtalen ägde rum. Johan påpekade att det är viktigt var samtalen hålls rent fysiskt. 
Om de är på ledarens rum, och framför allt vid ledarens skrivbord, har ledaren ett 
psykologiskt övertag. Johan anser att en neutral plats är bäst ”där det inte finns någon plats 
som är mer värd än någon annan”. Samtalen hålls ofta på Ledare B:s rum men oftast inte vid 
skrivbordet. Ledare B försöker att ha den mesta uppmärksamheten riktad mot medarbetaren 
för att inte få ett avståndstagande då denne vill få en avslappnad stämning. Åsa upplevde att 
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ledaren såg till att det var en lättsam stämning i inledningen av samtalet men ledaren blev 
allvarlig när Åsa visade sina känslor. Ledare B tog även upp den möjlighet ledaren har att 
påverka genom att se till att samtalet inte bara handlar om lönen utan även de eventuella 
utbildningar eller seminarium som medarbetare deltagit i. Ledare B påpekade också att i de 
fall när medarbetaren inte är nöjd med den nya lönen säger Ledare B åt medarbetaren att 
denne inte måste skriva under överenskommelse om ny lön utan talar istället om att denne har 
ett val att inte göra det. Där väljer Ledare B att inte påverka. Ledare A har ett möte för all 
personal innan de lönesättande samtalen påbörjas och berättar förutsättningarna som finns. 
Detta visar att med hjälp av språket kan ledaren påverka medarbetarens inställning och 
ställningstaganden.  

8.2 Upplevelsen av samtalet och samspelet 
Den sociokulturella teorin handlar om människans samspel med sin omgivning, att 
människans agerande påverkar den sociala och kulturella omgivningen liksom att 
omgivningen påverkar människans agerande (Illeris, 2007). Som arbetet med studien har 
fortlöpt anser jag att den sociokulturella teorin stämmer bra överens med hur samspelet under 
det lönesättande samtalet kan betraktas. Respondenternas svar visar att det har skett en 
ömsesidig påverkan mellan deltagarna under samtalen.   

När det gäller bemötandet upplever Åsa att hennes ledare har dålig förståelse för det fackliga 
arbete som hon gör inom organisationen, men samspelet med ledaren var bra trots hennes 
besvikelse över att inte ha blivit förstådd. Cecilia kände att det inte rådde någon tveksamhet 
om att hennes ledare riktade sig helt och hållet mot henne, bemötandet var positivt, 
konstruktivt och trovärdigt. Johan upplevde att bemötandet varit bra då han och hans ledare 
varit på samma våglängd. Johan tog också upp att han blev glad över att ledaren var positiv 
till Johans fackliga engagemang och vad det tillförde verksamheten. Fredrik förklarade att i 
och med den positiva feedbacken blev bemötandet vänligt, glatt och respektfullt. Fredrik 
uppgav att hans ledare ger ett ”taskigt förberett intryck” då ledaren inte har ordning på sina 
papper, vilket i sig inte innebär att ledaren är dåligt förberedd på vad denne ska säga. Båda 
ledarna uppgav att de tyckte att det går att bemöta alla individuellt även om det är svårare ju 
större grupp medarbetare de ansvarar för. Båda ledarna uppgav att samspelet under samtalen 
fungerar bra. Ledare B har den uppfattningen att även de flesta medarbetarna är nöjda med 
samspelet. Ledare A påpekade samtidigt att denne har bra relationer med sina medarbetare 
överhuvudtaget. För båda ledarna var det även viktigt att inte undvika att prata om de negativa 
sakerna. Det var också viktigt för båda ledarna att försöka vända eventuella negativa känslor 
hos medarbetarna till positiva redan under samtalet. Ledare A påpekade att negativa känslor 
hos medarbetare måste hanteras för det kan inte finnas en medarbetare som ”sätter sig i ett 
hörn och inte producerar någonting, det är en mardröm”. Ledare B uppger att ”det gäller ju 
inte att undvika att leverera jobbiga sanningar för det är det ingen som tjänar något på det” 
utan det gäller att försöka bemöta medarbetarens känslor och har det inte kunnat göras under 
samtalet har ett nytt samtal bokas in. 

8.2.1 Objektivitet 
Det är viktigt att bedömningen ges på ett sätt så att mottagaren får möjlighet att ändra på det 
som är felaktigt samt att feedback är relevant och konkret (Nilsson & Waldemarson, 2007). 
Åsa ansåg inte att hon fick feedback som var objektiv och saklig medan Cecilia uppgav att 
hennes feedback var objektiv och motiverad. Johan uppgav att objektiviteten varierat mellan 
hans ledare men vid senaste samtalet var det objektivt. Fredrik fick mycket positiv feedback 
som denne hade svårt att ta emot. Fredrik uppgav också att hans ledare alltid har ”på fötterna” 
när både positiv och negativ kritik förs fram, vilket gör att han har förståelse för det som tas 
upp. Ledare B försöker bemöta sina medarbetare som denne själv vill bli bemött men påpekar 
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samtidigt att det är svårt att vara objektiv då det trots allt är så att vissa medarbetare är det 
lättare att nå fram till än andra. Här kommer den sociokulturella teorin återigen genom 
hanteringen av språket för som Säljö (2005) skriver all mediering underlättar inte i en 
kommunikation utan den kan även göra att förståelse blir svårare att nå. Har ledaren inte varit 
objektiv som i Åsas fall blir det svårt att nå en förståelse. Johan tog även upp att vissa kriterier 
är svårt att vara objektiv inför, vilket kan kopplas till hur språket används (Säljö, 2005).  

8.2.2 Bekräftelse och Förtroende 
Engquist (1994) påpekar att det är ett stort egenvärde av att ledare och medarbetare sitter 
bakom stängd dörr och samtalar, det är en viktig symbolhandling från ledarens sida som visar 
att medarbetaren är en viktig person. Ett intresserande förhållningssätt är viktigare än att säga 
de rätta sakerna, för det är på så sätt en människa blir bekräftad (Engquist, 1994). Nilsson och 
Waldemarson (2007) skriver för att bedömande återkoppling, såsom vid ett lönesättande 
samtal, ska bli effektiv krävs att det finns tillit. Det är ledaren som har det största ansvaret för 
att skapa ett förtroende mellan medarbetarna och ledarna (Waldemarson, 2009). Samtidigt 
finns den relationsbaserade kommunikationsteorin som innebär att det är relationen i sig som 
styr hur kommunikationen sker (Eide & Eide, 1997). En typ av relationsbaserad 
kommunikationsteori är Watzlawicks element- och metanivå som innebär att deltagarna i en 
kommunikation måste diskutera sina respektive värderingar så att relationsdelen bara finns i 
bakgrunden och själva samtalet kan ägnas åt sakfrågorna (Engquist, 1994).  

Relationen mellan Åsa och hennes ledare ”klickar inte”, det är inte förtroligt, och eftersom 
ledaren inte kan förstå hennes fackliga arbete kände hon sig därför inte särskilt bekräftad i 
samtalet. Cecilia uppgav att hon blev definitivt bekräftad under samtalet och det var en 
förtrolig stämning, hon kände sig trygg med den ledaren samtalet skulle hållas med. Johan 
påpekade att det är viktigt att samtalen bokas in och att det avsätts ordentligt med tid, vilket 
gör att båda kan vara förberedda och som han uttryckte det ”man märker att de tar sig tid”. 
Både Johan och Fredrik upplevde att det fanns ett ömsesidigt förtroende mellan dem och 
deras respektive ledare under samtalet. Fredrik kände sig bekräftad i och med det allt det 
positiva som sades av hans ledare. Båda ledarna tänkte på hur de uppträdde under samtalen 
för att inge förtroende hos medarbetaren och för att medarbetaren ska respektera dem. Ledare 
A uppfattade det som att vid nästan alla samtal känner sig medarbetaren bekräftad. Ledare A 
påpekar att det är sällan medarbetare försämrar sig utan det gäller att hitta saker som de kan 
förbättra sig på och att tilldelningen som ges vid det andra samtalet kan ses som feedback. 
Ledare B försöker lägga fram negativ feedback på ett positivt sätt eftersom syftet är att få 
medarbetarna att lyfta sig och prestera bättre. Ledare B vill att medarbetaren ska känna ”jag 
ser dig och jag förstår dig men det är inte säkert att jag kan ta hänsyn till det”.  

9. Diskussion  
Här sker en återkoppling till de olika samtalstyperna, tidigare forskning och syftet med 
studien samt att svaret på forskningsfrågan presenteras. Det ges även förslag på framtida 
forskning. 

9.1 Återkoppling till olika samtalstyper 
Igland och Dysthe (2003) skriver att en dialog skapar förståelse och är meningsskapande om 
deltagarna samverkar. En dialog kan vara både förhandling samt småprat och ska innehålla en 
ömsesidighet och samförstånd (Aspelin, 2005). Alla respondenter var överens om att de haft 
en dialog, förutom Fredrik men det kan förklaras med att han inte kunde hantera all positiv 
feedback som gavs. Att det inte blev en dialog i det fallet ser inte jag som något större 
problem utan som något normalt. Åsa hade på ett sätt en dialog med sin ledare då den verbala 
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kommunikationen var öppen och rak men ledaren kunde inte ta till sig och förstå hennes 
verklighet. Cecilia hade ett ”offensivt” engagemang och Johan ville inte få ”tunghäfta”. Deras 
beskrivningar visar att även medarbetare är angelägna om att få ett konstruktivt samtal med 
ledaren och föra fram sina synpunkter. De är aktiva precis som Heide, Johansson och 
Simonsson (2005) påpekar är viktigt för att det ska bli en meningsfull kommunikation.  

Har de lönesättande samtalen bestått av en äkta dialog, Buber (1929), där deltagarna inte 
gömt sig bakom fasader utan varit öppna mot varandra och delaktiga? Kan de lönesättande 
samtalen liknas vid det deliberativa samtalet, Englund (2000), där olika uppfattningar ställs 
mot varandra men deltagarna lyssnar på varandra och det finns en vilja att komma överens? 
Mitt svar på dessa frågor blir att utifrån respondenternas svar framgår att samtalen varit så 
nära en äkta dialog och deliberativt samtal som det går, men med tanke på att det är ett samtal 
på en arbetsplats mellan ledare och medarbetare har de inte varit det fullt ut. Det har nog sin 
största förklaring till att medarbetaren och ledare har en vertikal relation och deltar inte med 
samma förutsättningar i ett lönesättande samtal (Engquist, 1994). Den sociokulturella teorin 
visar att det är en ömsesidig påverkan mellan människan och dess omgivning, Illeris (2007), 
och genom systemteorin, som beskrivs av Eide och Eide (1997), framgår att aktörerna, 
aktörernas roll, relationen mellan aktörerna och omgivningen spelar alla en roll för hur 
kommunikationen fungerar. Dessa teorier visar att det är speciella förhållanden på en 
arbetsplats mellan ledare och medarbetare som naturligtvis också visar sig under ett 
lönesättande samtal. På en arbetsplats blir det en speciell relation mellan ledare och 
medarbetare, med tanke på ledarnas makt över medarbetarna. Här kommer även den 
relationsbaserade kommunikationsteorin in, Eide och Eide (1997), som visar att medarbetare 
och ledare i de flesta fallen är måna om att vårda sin relation men samtidigt är det relationen 
som styr kommunikationen och i den här relationen går det inte att komma ifrån att det är 
ledaren som har makten. Watzlawicks abstraktionsnivåer element- och metanivå, beskriven av 
Engquist (1994), kan också förklara detta då elementnivån handlar om själva lönen medan 
metanivån handlar om värderingar och själva relationen. En ledare och en medarbetare har 
inte alltid samma grundvärderingar men de kan ändå värdera medarbetarens arbete och 
arbetsuppgifter på liknande sätt. Det går dock inte att komma ifrån att det inte är en jämbördig 
relation dem emellan då det är ledaren som har makten. Nästan alla samtal har dock varit en 
teknologisk dialog som innebär att förståelse har nåtts i sakfrågan, det vill säga en ny lön 
(Buber, 1929).   

9.2 Återkoppling till tidigare forskning 
Den tidigare forskningen inom området har inte som min studie koncentrerat sig på samspelet 
även om studierna delvis undersökt samma delar. Gordon och Stewart (2009) samt Krejsler 
(2007) har skrivit om hur den verbala kommunikationen i ett medarbetarsamtal ska vara. De 
kom liksom denna studie fram till att det är viktigt med riktlinjer och bestämda kriterier. 
Ellickson och Logsdon (2002) samt Hällstén och Tengblad (2006) har genom sina studier 
kommit fram till att bra och givande medarbetarsamtal respektive lönesamtal ökar 
medarbetarnas arbetstillfredsställelse samt att förtroendet mellan medarbetare och ledare ökar. 
Denna studie har också visat att förtroende är ett betydelsefullt begrepp inom arbetslivet och 
för ett fungerande samspel mellan ledare och medarbetare. Samtidigt är det viktigt att komma 
ihåg det som Brunetto och Farr-Wharton (2004) kom fram till, att det inte finns några 
generella lösningar utan varje organisation måste hitta sin egen väg.  

9.3 Återkoppling till studiens syfte och forskningsfrågan 
Syftet med studien var att undersöka hur kommunikationen hanteras och med tanke på 
Shannon och Weavers kommunikationsmodell, Fiske (1990), är det är mycket som kan gå fel 
i kommunikation. Därför var det positivt att upptäcka att medarbetarna i denna studie kände 
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att de kunde fråga ledaren när det var något de inte förstod och att de också fick 
förtydliganden som de blev nöjda med. Ett bra sätt att minimera riskerna för missförstånd är 
att som Ledare B ”klä på orden”, det vill säga att diskutera de olika kriterierna på så sätt att 
det inte råder någon tvekan om att båda deltagarna har gett de olika kriterierna samma 
innebörd. Nilsson och Waldemarson (2007) påpekar att återkoppling under ett samtal är 
viktigt för att deltagarna ska nå fram till en gemensam förståelse och för att det ska bli ett 
samspel, vilket också den sociokulturella teorin handlar om genom att människan kan 
samspela med andra med hjälp av redskap såsom språket (Vygotskij, 1999). Båda ledarna 
uppgav att det var viktigt för dem att nå fram till medarbetarna under samtalet för att det inte 
ska bli ett missnöje som sitter i efteråt. De vill nå en förståelse med medarbetarna. Att 
medarbetarna kände att de fick utrymme i samtalet är i sig en återkoppling från ledarnas sida. 
Resultatet visade också att den icke-verbala kommunikationen fungerar tillfredsställande då 
den inte gav motsatt budskap jämfört med den verbala kommunikationen. 

Syftet med studien var också att öka kunskapen om kommunikationens påverkan och 
betydelse för samspelet. Studien har visat att den största anledningen till det fungerande 
samspelet beror med all säkerhet på de begrepp och verktyg som utarbetats inom 
organisationen. Dessa begrepp och verktyg är något som varje organisation får anpassa till sin 
egen verksamhet, huvudsaken är att de finns och att de är gemensamt framtagna. Ledarna 
själva uppgav att dessa gjort det lättare för dem att motivera sina ställningstaganden och 
därmed också lättare att nå en förståelse hos medarbetarna. Detta stämmer väl överens med 
det som Säljö (2005) påpekar att vid en mediering beror det på hur språket används om det 
skapas förståelse eller inte.  

Forskningsfrågan löd: Hur upplever och erfar ledaren respektive medarbetaren samspelet i 
ett lönesättande samtal?  

Respondenterna i denna studie upplevde att det fanns ett samspel i deras lönesättande samtal, 
vilket var positivt. Anledningen till detta är att de fick komma till tals, att de flesta blev bra 
bemötta och bekräftade. Ledarna uppgav att det var viktigt för dem att medarbetarna kände 
sig bekräftade. Nilsson och Waldemarson (2007) har skrivit att vid bedömande återkoppling 
är det viktigt att det finns tillit. Alla respondenter utom Åsa uppgav att det i stort sett fanns ett 
ömsesidigt förtroende under samtalen. Även om Åsa uppgav att det fanns ett samspel i hennes 
samtal ska ingen behöva ha alla dessa negativa känslor som Åsa hade inför, under och efter 
samtalet. Båda ledarna uppgav att de tänker på hur de uppträder under samtalet för att inge 
förtroende hos medarbetarna. Ledarna anser båda två att även de negativa bitarna måste tas 
upp, vilket är det bästa för ledaren, medarbetaren och organisationens verksamhet. De 
viktigaste delarna för ett samspel ska uppstå under det lönesättande samtalet är att det finns 
utarbetade riktlinjer och begrepp inom organisationen. Det underlättar för att förståelse ska 
kunna nås mellan ledaren och medarbetaren. Det är även viktigt att det finns en ömsesidig 
tillit mellan ledare och medarbetare samt att de kan bekräfta varandra såsom deltagare ska 
göra för att det ska bli en meningsfull dialog.  

Lönen är en stor och viktig del i människans liv eftersom lönens storlek avgör hur människan 
kan leva sitt liv. Johan uppgav att lönen är en viktig del för ”det är ju därför man arbetar 
egentligen” och Ledare B påpekade att lönesättande samtal är känsligt och att det betyder 
mycket för medarbetarna. Därför är det av stor betydelse att dessa viktiga samtal fungerar så 
att både medarbetaren och ledaren känner sig nöjda. Medarbetare och ledare har den 
gemensamma erfarenheten som Buber (1929) nämner, eftersom de arbetar inom samma 
organisation, och som gör att ett gemensamt tänkande underlättas. Detta innebär att de har en 
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gemensam grund att utgå ifrån, vilket kan underlätta samspelet under samtal på en arbetsplats 
trots ledarens maktövertag.  

Med utgångspunkt från resultatet av denna studie blir mina råd till de ledare som ska 
medverka i ett lönesättande samtal att det är viktigt att bygga upp en bra stämning på 
arbetsplatsen rent generellt och att sträva efter att inge förtroende hos medarbetarna. Ledarna 
ska vilja göra sig förstådda och vilja nå ett samförstånd med medarbetarna vare sig det 
handlar om något positivt eller negativt. Mitt råd till organisationsledningen blir att de 
tillsammans med sin personal kommer fram till hur de lönesättande samtalen ska användas 
och vad som ska behandlas under samtalen. Mitt råd till alla deltagare i ett lönesättande 
samtal blir att de ska se till att få de rätta verktygen för att kunna ha en dialog med den andra 
deltagaren i det lönesättande samtalet. Detta för att kunna föra fram de egna synpunkterna 
men även för att kunna lyssna och bli delaktig i vad den andra parten säger.  

Det jag vill framhålla allra mest är att alla anställda bör arbeta mot att det ska finnas en tillit 
på arbetsplatsen då det gagnar utvecklingen av all personal och även själva organisationen 
(Waldemarson, 2009). Där kan språket vara till en stor hjälp för används det fullt ut kan 
erfarenheter och kunskaper delas mellan människor och deras förståelse för varandra ökar 
samt att samspelet underlättas (Säljö, 2005). Det gäller att inte glömma bort vilket viktigt 
redskap språket är i vår kommunikation med andra människor.  

9.4 Förslag på framtida forskning 
Det är som Watzlawick påstår omöjligt att inte kommunicera, Engquist (1994), varför 
kommunikation är ett viktigt område att forska inom och inte bara inom pedagogikämnet utan 
även inom andra ämnesområden. Husserls (1913/1930) beskrivning av fenomenologin visar 
också att kunskapen är oändlig eftersom det finns ett oändligt antal upplevelser av samma 
fenomen, vilket innebär att det finns mycket forskning kvar att göra.  

Som förslag på vidare forskning vore det intressant att kunna observera lönesättande samtal 
men även att jämföra hur lönesättande samtal fungerar i olika organisationer inom olika 
områden, till exempel privat – statligt och sjukvården – butiker. Det största ansvaret för ett bra 
samtalsklimat ligger på ledaren (Waldemarson, 2009) men även medarbetare måste vara 
aktiva för att det ska bli en meningsfull kommunikation (Heide, Johansson & Simonsson, 
2005). Det mesta som finns skrivet riktar sig mot ledarskapet varför vidare forskning borde 
rikta in sig mot medarbetarnas perspektiv för att ge dem mer stöd. Inför min kommande 
kandidatuppsats inom psykologin finns det funderingar på att fortsätta skriva om det 
lönesättande samtalet men med en annan vinkling, som jag ännu inte har kommit på.  
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Intervjuguide     Bilaga 1 
 

Syftet är att få fram din upplevelse av samspelet under ditt senaste lönesättande samtal 

Bakgrundsinformation 

Man   Kvinna 

Medarbetare   Ledare 

Ålder 

Antal år på arbetsplatsen 

Hur många lönesättande samtal har du haft 

 

 

Vill att du beskriver hur du upplevde följande teman under det lönesättande samtalet 

1. Den verbala kommunikationen 
 

 
2. Den icke-verbala kommunikationen 

 
 

3. Återkoppling/feedback 
 

 
4. Bemötandet 

 
 

5. Känslor 

 


