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SSAAMMMMAANNFFAATTTTNNIINNGG  
  
TTIITTEELL::      Kvalitén på utvecklingssamtal 
  
FFÖÖRRFFAATTTTAARREE::  Åsa Holgersson, Emma Krüger och Lisa Löfstedt 
  
HHAANNDDLLEEDDAARREE::  Göran Alsén  
  
IINNSSTTIITTUUTTIIOONN::  Institutionen för Ekonomi & Management   
 
NNIIVVÅÅ::    Kandidatuppsats i företagsekonomi, 10 poäng 
 
PPRROOBBLLEEMM::  Kunskap om vad utbildning om utvecklingssamtalet ger för 

effekter är något som vi anser saknas i den vetenskapliga världen 
och det är detta vi vill bidra med i denna uppsats.  

 
SSYYFFTTEE::  Syftet med denna uppsats är att beskriva vad ökade 

utbildningsinsatser till medarbetare kan få för effekter på kvalitén i 
utvecklingssamtalen.  

 
MMEETTOODD::  Då vi arbetar utifrån ett tolkande och beskrivande perspektiv 

kommer en kvalitativ undersökning att behandlas. Vi är 
intresserade av att studera indikationer på samband mellan olika 
begrepp och eftersom inga statistiska samband skall beskrivas 
anser vi att denna form av studie bör genomföras. Vi ska endast 
kontakta en organisation vilket gör att vi anser att intervjuer som 
undersökningsmetod är det mest relevanta att använda. Valet av att 
undersöka medarbetarna i en organisation föll sig naturligt utifrån 
vår problemdiskussion. 

 
SSLLUUTTSSAATTSS::  En avgörande faktor för att kunna få ut alla önskade effekter av 

utvecklingssamtalet är att alla är medvetna om syftet med att ha 
samtalet. Våra slutsatser visar även på att om medarbetarna får 
utbildning om samtalet leder det till ökat eget ansvar och 
engagemang. 
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AABBSSTTRRAACCTT  
 
 
TTIITTLLEE::      The quality of “development talk” 
  
AAUUTTHHOORRSS::    Åsa Holgersson, Emma Krüger and Lisa Löfstedt  
  
SSUUPPEERRVVIISSOORR::    Göran Alsén  
  
DDEEPPAARRTTMMEENNTT::  Department of Business Administration 
 
CCOOUURRSSEE::  Bachelors thesis in Business Administration 
 
PPUURRPPOOSSEE::  The purpose of this essay is to describe what increased educational 

efforts to the employee can give for effects on the quality of  
“development talk”. 

 
MMEETTHHOODD::  Since we work from an interpretative and descriptive perspective 

will a qualitative research be done. We are interested in studying 
indications of relationship between different concepts and since no 
statistical relations are going to be described we find this as the 
best study for us. We are only going to contact one organisation so 
we find an interview as the most relevant method to use. The 
choice to do a research of the employees in an organisation was 
natural for us since we discuss the employee’s situation in our 
problem. 

 
RREESSUULLTTSS::  A determining factor to get all wished effects from the 

“development talk” is that everybody is aware of the purpose with 
the conversation. Our conclusions show that if the employees get 
education about “development talk” it leads to increased own 
responsibility and engagement.  
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11..  IINNLLEEDDNNIINNGG  
  

 
 

Detta kapitel innehåller en beskrivning av bakgrunden till samtal i organisationer samt 
diskussioner kring hur vi har kommit fram till det ämne som vår uppsats kommer att belysa.  

11..11  BBAAKKGGRRUUNNDD  
 
”Om du ställdes inför uppgiften att välja ett ord eller ett begrepp för att karaktärisera 
utvecklingen under 1900-talet – vad skulle du då välja?” Uppgiften i sig är omöjlig, men ett 
av flera tänkbara ord vore kommunikation, ett annat vore förändring. Båda dessa ord kan 
förstärkas med ett adjektiv som hastighet. Den teknologiska utvecklingen har på många och 
genomgripande sätt förändrat informationsflödet både vad gäller innehåll och form och 
påverkat vår dagliga kommunikation med omvärlden.1  
 
Kommunikation och samtal är centrala och nödvändiga begrepp i den dynamiska värld vi 
lever i. Enligt filosofen Hannah Arendt är pluralitet det grundläggande villkoret för 
människan. Pluralitet som kännetecknas av likhet och åtskillnad. Likheten gör det möjligt att 
kommunicera, skillnaden innebär att kommunikation är nödvändig. Utan den kan vi inte bli 
människor.2 
 
Vår forskning utgår ifrån ovanstående antaganden om att kommunikation och samtal är 
nödvändigt för att nå varandra. ”För att bli mer sig själv och utveckla sig som människa, 
upptäcka och uppskatta sina förmågor och hantera sina svaga sidor behöver man reflektera, 
uttrycka sig, bli hörd och få reaktioner.” Detta gäller alla människor, dock uttrycker sig alla på 
olika sätt. Några pratar medan andra uttrycker sig genom att skriva.3  
 
Vid sekelskiftet skapades ett intresse för människors arbetsprestationer. Fredric Taylor var 
den förste som rationaliserade genom att skapa Fords löpande band – det första löpande 
bandet. Taylor var tekniker och förstod inte människors olika behov och hur dessa påverkade 
arbetsprestationen. På den tiden var det inte särskilt vanligt att fundera i dessa banor, så 
Taylor var inte ensam om att se människan som en maskin. I slutet på 1950-talet sattes ett 
intresse igång för medarbetarna och då inte enbart för deras arbetsuppgifter. Ett intresse 
skapades successivt för att upprätta befattningsbeskrivningar, där arbetsuppgifternas 
svårighetsgrad och tjänstemännens befogenheter och ansvar formulerades. Vid denna tidpunkt 
kom planeringssamtalet in som ett instrument för planering och styrning. Senare under 1960- 
och 1970-talet uppstod intresset för arbetskvalitet, arbetstillfredsställelse och 
arbetsmotivation. Samtidigt slog planeringssamtalen igenom i Sverige. Planeringssamtalet har 

1 Hägg Kerstin & Kuoppa Svea Maria, Professionell vägledning, sid 7 
2 Ibid, sid 19 
3 Ljungström Kerstin, Samtal på jobbet, sid 8 
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idag övergått till att bli ett utvecklingssamtal där en ömsesidig dialog i gemensamt syfte att 
utveckla arbetsplatsen och organisationen har skapats.4 
 
Det var inom det privata näringslivet som det först infördes utvecklingssamtal. Syftet då var 
att öka produktiviteten genom att ta vara på medarbetarnas idéer och utvecklingsmöjligheter, 
att ge medarbetarna tillfälle att ventilera sitt missnöje och planera för utveckling och 
förändring.5 Kerstin Hägg anser i Professionell vägledning, att drivkraften bakom detta var 
behovet av att satsa mer på hjärnkraft, kommunikation och innovation än på arbetare och 
tjänstemän enligt den traditionella industrimodellen. Efterhand har det också inom den 
offentliga sektorn upptäckts att utvecklingssamtal har en viktig funktion att fylla på 
arbetsplatsen.   
 
Dagens organisationer lever i en värld som är dynamisk och det gäller för dem att anpassa sig 
snabbt för att överleva. Utveckling av personal inom organisationen är en av många aspekter 
som bör beaktas. Begreppet utvecklingssamtal börjar bli allt vanligare i många företag6. Vår 
uppsats kommer vidare att diskutera utvecklingen av personal genom samtal. 
 
Morgondagens utvecklingssamtal kommer att vara en självklar del av organisationens inre 
lärande process anser författarna till boken Samtal som utvecklar. Kommunikationens 
betydelse kommer att betonas ytterligare i framtiden, då samtalet i allt högre grad kommer att 
handla om värderingsfrågor. Ett större utrymme kommer att lämnas till känslor och tankar. 
Medvetenhet kommer att öka vad gäller hur den kommunikativa förmågan och samspelet 
påverkar organisationens utveckling. Framöver blir det inte chefens angelägenhet att se till att 
utvecklingssamtalet sker utan det kommer att bli lika naturligt att medarbetaren tar initiativet 
till samtalet. I en bra organisation tar alla medarbetare ansvar för sin egen och organisationens 
utveckling.7 

  

4 Ronthy-Östberg Marika & Rosendahl Suzanne, Samtal som utvecklar, sid 87-90 
5 Hägg Kerstin & Kuoppa Svea Maria, Professionell vägledning, sid 95 
6 Lindgren Maria, Utvecklingssamtal mellan chefer och medarbetare. 
7 Ronthy-Östberg Marika & Rosendahl Suzanne, Samtal som utvecklar,  sid 146 
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11..22  PPRROOBBLLEEMMAATTIIKKEENN  KKRRIINNGG  MMEEDDAARRBBEETTAARREENNSS  RROOLLLL  II  UUTTVVEECCKKLLIINNGGSSSSAAMMTTAALLEETT  
 
Utvecklingssamtalet i sig är ett område som inte är väl studerat. En sökning på Internet ger 
visserligen många träffar men det är bara några få forskare som dominerar området. Anders 
Engquist och Maria Lindgren är några av de forskare som har skrivit mycket om samtal och 
utvecklingssamtal. Vi har även sett att forskning som bedrivits om utvecklingssamtal är starkt 
fokuserad på den offentliga sektorn och då främst inom skola och vård.   
 
Maria Lindgren har i sin doktorsavhandling undersökt utvecklingssamtalet mellan chefer och 
medarbetare inom vården, industrin samt skolan. Några av hennes slutsatser och resultat visar 
att det saknas kunskap hos chefer och medarbetare vad gäller utvecklingssamtal. Samtalet är 
ett möte mellan olika personer med olika ställning. Detta gör att det finns en risk att chefen får 
övertaget och dominerar samtalet. Chefen bestämmer agendan. Han eller hon väljer ämne och 
ställer frågor, berättar forskaren Maria Lindgren i sin doktorsavhandling i Nordiska språk.8 
Cheferna vill bara känna av hur medarbetarna tänker och tycker. Medarbetarens roll i 
utvecklingssamtalet finner Lindgren som underlägsen och anser att det är chefen som besitter 
makten i samtalet. Oftast slutar mötet i samförstånd, men det är för att medarbetarna har 
accepterat chefens syn. Båda parter upplever samtalet som jämlikt och är nöjda med resultatet. 
Detta beror enligt Maria Lindgren troligen på att chefen har fått önskad information, och 
medarbetaren har fått stå i centrum.9 Resultaten har visat sig vara generella inom alla 
undersökta branscher. Lindgrens kommentarer om att både chefer och medarbetare saknar 
kunskap om utvecklingssamtal är utgångspunkten till vårt problem. Vi vill se vad utbildning 
till medarbetarna kan innebära för utvecklingssamtalen samt vilka effekter det får för dem. 
 
Det vanligaste idag, enligt Ronthy-Östberg och Rosendahl, är att chefen tar initiativet till 
utvecklingssamtalet och medarbetaren får veta vilken dag och vilken tid samtalet skall äga 
rum. Samtalet skall alltid bokas in några dagar innan det sker så att båda parter mentalt och 
praktiskt kan förbereda sig. Det viktiga är att båda parter i förväg tänker igenom vad de vill få 
ut av utvecklingssamtalet samt att de i början av samtalet stämmer av detta med varandra. 
Genom att förbereda sig inför utvecklingssamtalet visas respekt för samtalspartnern och dig 
själv samt även för själva samtalet10. Marika Ronthy-Östberg och Suzanne Rosendahl hävdar 
alltså att den enda förutsättningen för ett lyckat samtal är att båda parter förbereder sig för vad 
de vill få ut av samtalet. Som en kontrast till Maria Lindgrens utfall anser dessa författare 
således att utbildning inte har någon betydelse för utvecklingssamtalet utan förberedelser är 
den enda förutsättningen som krävs. Problematiken om medarbetarens roll i 
utvecklingssamtalet framkommer inte i denna bok. 
 
För att kunna skapa oss en rättvis grund kring vårt problem finner vi det viktigt att studera 
olika forskares synsätt inom området för att få en djupare förståelse om medarbetarens roll i 
utvecklingssamtalet.  
 

8 Lindgren Maria, Utvecklingssamtal mellan chefer och medarbetare. 
9 Ibid  
10 Ronthy-Östberg Marika & Rosendahl Suzanne, Samtal som utvecklar, sid 113 
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Hans Bandhold har skrivit Morgondagens medarbetarskap, där han har gjort intervjuer med 
ett antal specialister, chefer och forskare kring medarbetarrollen inför morgondagen. Förutom 
resultatet som Bandhold fick att trenden pekar mot rörlighet, bredd och djup var det fyra 
begrepp som hela tiden återkom nämligen ledning, lärande, relationer och resultat. Bandhold 
påstår i sin undersökning att medarbetaren i framtiden själv kommer att leda sitt arbete och 
sin utveckling. Morgondagens medarbetare kommer även att vara välutbildade och ha 
förväntningar på att få ta eget ansvar11. Vi kommer att utgå från Bandholds studier om att 
morgondagens medarbetare kommer att vara utbildade samt tar eget ansvar för att vidare 
studera om utbildning ger några effekter på utvecklingssamtalet.  
 
Under vår litteraturgenomgång inom området utvecklingssamtal har vi sett att Maria Lindgren 
har gjort undersökningar om utvecklingssamtal och hon hävdar att kunskap saknas hos 
medarbetaren. Det Lindgren trodde att hon skulle få se när hon undersökte utvecklingssamtal 
var att samtalet skulle minska makten hos chefen och att utvecklingssamtal skulle öka 
jämlikheten mellan chef - medarbetare. Så var dock inte fallet utan hon menar att som det är 
idag besitter chefen all makt under samtalet.  
 
Utvecklingssamtal är idag ett begrepp som många företag använder12. Kunskap om vad 
utbildning om utvecklingssamtalet ger för effekter är något som vi anser saknas i den 
vetenskapliga världen och det är detta vi vill bidra med i denna uppsats.  
 
Vår utgångspunkt till problemet är att vi konstaterar att utvecklingssamtal är bra och att det 
kan ge många goda effekter om det genomförs på rätt sätt. Vi grundar vår studie på att 
cheferna är medvetna om syftet med utvecklingssamtal, men dock är vår uppfattning att det 
råder okunskap om utvecklingssamtalets syfte hos medarbetarna.  
 
Denna uppsats kommer att belysa kvalitén på utvecklingssamtal. Vi vill studera om det finns 
möjlighet att påverka kvalitén genom att medarbetarna får utbildning om samtalet. Vilka 
effekter skulle det få för utvecklingssamtalet? Kan utbildning leda till ett ökat eget ansvar? 
Kan utbildning om syftet med samtalet leda till ökade förberedelser från båda parter?  

11..33  SSYYFFTTEE    
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva vad ökade utbildningsinsatser till medarbetare kan få 
för effekter på kvalitén i utvecklingssamtalen.  
 
 
  

11 Bandhold Hans, Morgondagens medarbetarskap, sid 26 
12 Lindgren Maria, Utvecklingssamtal mellan chefer och medarbetare. 
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22..  MMEETTOODD  
 

 
 
I metodkapitlet beskrivs hur vi har gått till väga under arbetets gång. Vi börjar med att 
beskriva vilken form av information vi vill få fram i undersökningen för att sedan gå vidare 
till hur den har hanterats samt vem vi har fått informationen ifrån.  
 

22..11  VVIILLKKEENN  TTYYPP  AAVV  IINNFFOORRMMAATTIIOONN??  
 
Information vi är intresserade av är av den arten som inte enbart kan finnas med hjälp av 
litteratur utan det krävs även att vi gör en undersökning i form av intervjuer i en organisation. 
 
Eftersom vi vill få fram information av en djupare karaktär, såsom uppfattningar och känslor 
kring utvecklingssamtal anser vi att en empirisk studie bör genomföras. Forskning som gjorts 
tidigare är svårt att enbart ha som grund när vi ska skapa oss en förståelse för hur kvalitén i 
utvecklingssamtal kan påverkas. 
 
Genom den empiriska studien kan vi få en bild av vad respondenterna känner inför 
utvecklingssamtal idag, om det ses som något positivt eller negativt. Vi är medvetna om att 
det kan vara svårt att tolka deras uppfattning om en utbildning som de inte har haft, men vi 
vill ändå påstå att det resonemang respondenterna för under intervjun styrkt av vår teoretiska 
referensram ger tydliga indikationer på hur situationen kommer att bli.  
 
Att syftet kan ses som förutsägbart är vi medvetna om, men vi vill ändå studera detta för att se 
om vi hittar tecken på det motsatta. Vi vill med detta arbete även kunna styrka det 
förutsägbara samt göra organisationer medvetna om hur situationen kring utvecklingssamtal 
ser ut.   
 

22..22  HHUURR??  
 
2.2.1 Kvalitativ undersökning 
 
Då vi arbetar utifrån ett tolkande och beskrivande perspektiv kommer en kvalitativ 
undersökning att behandlas. Syftet med en kvalitativ undersökning är att beskriva, analysera 
och förstå beteendet hos enskilda människor och grupper med utgångspunkt från dem som 
studeras13. Eftersom vi vill få en djupare förståelse för utvecklingssamtalet ur ett 
medarbetarperspektiv blev valet om en kvalitativ studie naturlig för oss. 
 

13 Lundahl Ulf, Skärvad Per-Hugo, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, sid 101 
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Vi är intresserade av att studera indikationer på samband mellan olika begrepp vi tar upp i 
vårt teoriavsnitt och eftersom inga statistiska samband skall beskrivas anser vi att denna form 
av studie bör genomföras. Vi vill även påstå att då vårt arbete befinner sig i ett initialt skede 
stämmer en kvalitativ studie bra överens med våra förväntningar på resultat.  
 
Den hermeneutiska forskningen syftar till att uppnå förståelse av det studerade fenomenet. 
Enligt många hermeneutiker kräver förståelsen tolkning, inlevelse och empati. Hermeneutiker 
betonar att ingen tolkningsprocess börjar helt förutsättningslöst, utan vi som tolkar närmar oss 
material med en viss förförståelse som består av ett antal mer eller mindre omedvetna 
antaganden.14  
 
Vi använder en hermeneutisk syn under vår forskning. Motivet till detta är att vi vill få en 
förståelse för medarbetarnas förutsättningar vad gäller utvecklingssamtal och det får vi genom 
att intervjua och träffa medarbetare inom en organisation. Vi håller även med 
hermeneutikernas syn om att vår tolkningsprocess inte börjar helt förutsättningslöst, intresset 
för ämnet är uppbyggt på vissa omedvetna antaganden vi i gruppen hade innan vi valde ämne. 
När vi tittar tillbaka gjorde vi ett omedvetet antagande om att medarbetarna är underlägsna i 
utvecklingssamtalet, vi ansåg att chefen besitter all makt. Ett annat omedvetet antagande vi 
gjorde innan vår studie var att alla chefer i organisationer har fått utbildning, vi såg det som 
en självklarhet. Detta arbete har successivt hjälpt oss att bli medvetna om dessa antaganden. 
 
2.2.2 Datainsamlingsmetoder 
 
Vi kommer här att redovisa de metoder vi använt för att samla in data så att vi kunde skapa 
oss en förståelse om vårt ämne.  
 
Intervju är en metod för datainsamling där information inhämtas genom att en intervjuare 
ställer frågor till eller går in i en dialog med intervjupersoner15. När avsikten är att ta reda på 
åsikter, tyckanden, uppfattningar, kunskaper och så vidare hos en population, används i 
forskningssammanhang intervjuer eller enkäter. Intervjun är en muntlig kommunikation 
medan enkäten är skriftlig16. Vi ska endast kontakta en organisation vilket gör att vi anser att 
intervjuer som undersökningsmetod är det mest relevanta att använda. Den typ av intervju vi 
valt att använda är: 

 
o Semistandardiserad intervju. Här är frågorna bestämda sedan tidigare. Det är även 

möjligt att frågorna kan följas av följdfrågor såsom, ”vill du utveckla det”?17 
 
Detta val innebär för oss att frågorna på förhand är bestämda men att det kan förekomma 
följdfrågor för att vi ska kunna få ett så uttömmande svar som möjligt. Genom den 
semistandardiserade intervjun har vi möjlighet att förtydliga våra frågor om något skulle vara 
oklart och i vår situation finner vi denna form av intervju nödvändig eftersom det är förståelse 
för uppfattningar vi vill få fram. 

14 Johansson LG, Introduktion till Vetenskapsteorin, sid 70 
15Lundahl Ulf, Skärvad Per-Hugo, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, sid 115 
16Ejvegård Rolf, Vetenskaplig metod, sid 44 
17 Lundahl Ulf, Skärvad Per-Hugo, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, sid 116 
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22..33  VVEEMM??  
 
Ett motiv till att vi endast valt att undersöka en organisation är för att tidigare undersökningar 
har visat att de inte skiljer sig nämnvärt organisationer emellan. Ett annat motiv till detta val 
är att vi insåg att förberedelser och bearbetning av intervjuer är något som tar mycket tid då vi 
i detta arbete är tidsbegränsade. Vi anser att under våra omständigheter kan vi skapa oss en 
djupare förståelse samt få in mer kvalitativ data genom att enbart fokusera oss på en 
organisation. 
 
Under vår bearbetning av litteratur fann vi att många undersökningar och studier inom 
utvecklingssamtal har gjorts inom den offentliga sektorn, främst inom skola och vård. Vi 
valde därför den privata sektorn eftersom vi anser att det är där som det saknas vetenskaplig 
kunskap om ämnet.  
 
Valet av att undersöka medarbetarna i en organisation föll sig naturligt utifrån vår 
problemdiskussion där vi ställer oss frågan vad det skulle innebära om medarbetarna får 
utbildning om utvecklingssamtal.  
 

22..44  TTIILLLLVVÄÄGGAAGGÅÅNNGGSSSSÄÄTTTT  FFÖÖRR  DDAATTAAIINNSSAAMMLLIINNGG  
  
I april, år 2002, tog vi per telefon kontakt med den organisation vi valt att undersöka. Vi bad 
att få prata med den som är ansvarig för utvecklingssamtal inom organisationen och hamnade 
då hos personalchefen. Efter att ha berättat om var vi kom ifrån och varför vi hade kontaktat 
dem så bokades det upp en dag för våra tänkta intervjuer.  
 
Förberedelsen inför intervjuerna yttrade sig genom att vi noga tänkte igenom vilka frågor som 
skulle ställas. Frågorna utgick ifrån vår problemdiskussion och skulle vara till hjälp vid 
framtida analyser och slutsatser. Vi skrev ett frågeformulär som var tänkt till medarbetarna 
och ett formulär som var till för personalchefen. När frågorna var färdigskrivna skickade vi 
dem till vår handledare som läste igenom och godkände dem. 
 
Måndagen den 29 april, år 2002, ägde de planerade intervjuerna rum. Dagen inleddes med att 
vi pratade med personalchefen där vi mer ingående förklarade vad det var vi skrev om. Vi lät 
henne läsa igenom och godkänna de frågor som vi tänkte ställa till medarbetarna. Därefter 
valde personalchefen tillsammans med sin assistent ut åtta medarbetare och två chefer som vi 
fick intervjua under dagen. När personalchefen sa att vi kunde intervjua två chefer som höll i 
utvecklingssamtal bestämde vi oss för att den tänkta intervjun med personalchefen skulle 
ställas in och att vi istället skulle ställa frågorna till cheferna. Anledningen till detta val var att 
vi insåg att personalchefen inte var inblandad i samtalen, hennes uppgift var endast att 
kontrollera att alla medarbetare varit på sina utvecklingssamtal. De frågor som vi hade skrivit 
till personalchefens intervju gick även att ställa till cheferna. 
 
Vid intervjuerna valde vi ut två stycken av oss och följde därefter ett roterande schema, där en 
ställde frågor och den andre skrev ner viktiga punkter. Valet att bara vara två stycken under 
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intervjun var grundat i att respondenterna inte skulle känna sig pressade och nervösa, vilket vi 
ansåg var fallet om vi hade varit tre stycken som intervjuade. 
 
Under de fyra första intervjuerna befann vi oss i ett sammanträdesrum, men eftersom det 
rummet var uppbokat under eftermiddagen flyttade vi till assistentens före detta kontor för att 
kunna fortsätta. Under intervjuerna använde vi oss av en bandspelare för att kunna spela in det 
som sades. Anledningen till detta var att vi skulle kunna fånga citat och i efterhand kunna 
sammanställa det viktigaste som sades. Innan varje intervju frågade vi dock respondenten om 
han eller hon godkände att vi spelade in intervjun, vilket alla gjorde.  
 
Vi valde att både spela in intervjun och skriva ner viktiga punkter. Anledningen till detta var 
för att kunna underlätta sammanställningen av data samt att vi såg det som en säkerhet att 
skriva punkter utifall något skulle hända med bandet. 
 
Under intervjuerna ställde vi frågorna som fanns i de frågeformulär vi skapat. En del 
följdfrågor eller förklaringar uppkom då vi insåg att respondenten hade mer att berätta som 
var av intresse för oss eller när de inte förstod frågan. Intervjuerna tog mellan 15 minuter och 
upp till en halvtimme, beroende på vilken erfarenhet respondenten hade av utvecklingssamtal. 
  
2.4.1 Kritik mot vår datainsamling 
 

• Vi fick inte själv välja ut de respondenter som skulle intervjuas vilket var vår tanke. Vi 
tror dock inte detta har påverkat resultatet då svaren varit mycket varierande. Såväl 
positiva som negativa svar har samlats in. 

• Vi insåg för sent att vi vänt bandspelarens mikrofon åt fel håll. Eftersom vi vänt den 
mot respondenten fick vi svårt att höra vad vi själva ställde för frågor. 

• Först när vi lyssnade på banden insåg vi att någon av respondenterna hade missförstått 
en fråga. Eftersom vi inte upptäckte det under intervjun fick vi räkna det som ett 
bortfall. 

 
2.4.2 Datahantering 
 
Efter gjorda intervjuer satte vi oss ner och lyssnade igenom de band vi spelat in och insåg att 
mängden information var enorm. Vi beslöt oss därför att begränsa oss till att enbart 
sammanställa den information som var direkt anknuten till de frågor vi satt upp tidigare. Detta 
gjorde att informationen blev hanterbar och vi kände att vi fick kontroll över den. Ett annat 
beslut vi gjorde var att benämna personerna med en siffra för att behålla anonymiteten vilket 
gör att det bara är de själva och vi som vet vilka de är. Intervjuunderlagen och 
datasammanställningen valde vi att lägga som bilaga eftersom vi förstod att det skulle bli för 
svårt att tyda denna information i uppsatsen samt att vi inte anser att den får någon betydande 
relevans för läsaren. Vi gjorde en förenkling av all data, det vill säga vi valde att ta ut de bitar 
som visade sig vara intressanta för vår problemdiskussion, både vad gäller avvikelser och 
liknelser. Resultatet av datasammanfattningen visar vi i empirikapitlet. 
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33..  TTEEOORRII  
 

 
 
I detta kapitel redovisar vi de centrala begrepp och teorier vi grundar vår analys på. Vi delar 
upp begreppen för att vidare utveckla teorierna. Vi vill genom dessa teoretiska perspektiv som 
tillhandahåller begrepp och modeller göra det möjligt för oss att kunna förenkla en komplex 
situation. 
 

33..11  VVÅÅRRTT  SSÄÄTTTT  AATTTT  AANNGGRRIIPPAA  BBEEGGRREEPPPPEENN  
 
För att vi på ett vetenskapligt sätt ska kunna närma oss allmänna begrepp såsom samtal och 
utbildning har vi valt att arbeta enligt Bittners förslag till strategier vid studier av ”common 
sense” begrepp. Bittners utgångspunkt innebär att begrepp som ”samtal” betraktas som 
”tomma” tills de fylls med mening i de sociala kontexter där de används av olika aktörer för 
att strukturera skilda erfarenheter. Vi som studerar begrepp försöker alltså upptäcka den 
mening eller de meningar som olika aktörer själva lägger i det när de använder det i konkreta 
situationer. Denna strategi gör det möjligt för oss att fånga fler dimensioner i begreppet samt 
att upptäcka och relatera oss till olika respondenters egna uppfattningar.18   
  

33..22  UUTTVVEECCKKLLIINNGGSSSSAAMMTTAALL  
 
3.2.1 Varför samtala? 
 
”Ett samtal är en process, där själva samtalet – det som sker när vi förstår och kommer 
varandra närmare - är det väsentliga.” Det behöver inte finnas en anledning eller ett mål för ett 
samtal. I samtalet är vägen det viktiga och målet endast en naturlig följd.19  
 
Samtal är ett sätt att använda sitt språk för att muntligt kommunicera med andra människor. 
Konsten att samtala är förunnad människan, det är endast människoarten som har ett 
komplicerat språk-, röst- och talorgan som möjliggör en så komplex kommunikation som ett 
vanligt samtal är.20     
 
Det är ibland svårt att inse samtalets betydelse eftersom det tas för givet. Det är först när 
samtalet inte fungerar, till exempel då samtalspartnern inte förstår eller inte vill förstå det som 
sägs, som insikt skapas om hur svårt det kan vara att samtala.21  

18 Johansson Ulla, Om ansvar, sid 6 
19 Ronthy-Östberg Marika & Rosendahl Suzanne, Samtal som utvecklar, sid 10  
20 Ibid sid 10 
21 Ibid sid 12 
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Kerstin Ljungström hävdar i Samtal på jobbet, att om samtalen ska bli bra krävs såväl positiv 
nyfikenhet som gedigen förberedelse från båda parters sida. Hon anser även att det är här de 
största bristerna har funnits hittills.22  
 
3.2.2 Begreppet utvecklingssamtal 
 
Det brukar sägas att ”kärt barn har många namn” och så gäller även för ordet 
utvecklingssamtal. I den litteratur vi har läst har vi stött på många olika benämningar för 
begreppet utvecklingssamtal. Medarbetarsamtal, planeringssamtal och utvecklingssamtal är 
de mest vanliga. Vi har valt att använda oss av ordet utvecklingssamtal då vi anser att denna 
form av samtal ska leda till utveckling för såväl medarbetaren som organisationen. 
 
Precis som att det finns många olika namn och uttryck för utvecklingssamtal så finns det även 
många olika definitioner. En definition är: ”en planerad diskussion mellan chef och 
medarbetare präglad av såväl systematik som regelbundenhet23.” 
 
Det finns dock en annan definition som vi tycker belyser hela meningen med just 
utvecklingssamtal.  
” En förberedd, regelbundet återkommande diskussion mellan chef och medarbetare, syftande 
till att utveckla individer och verksamhet och som präglas av ömsesidighet24.” 
 
Utvecklingssamtalet handlar om ett ge och ta-förhållande, en samarbetsattityd. Det gäller att 
skapa en god atmosfär, en arbetsmiljö som bygger på öppenhet och förtroende. I första hand 
är det ett ansvar för chefen, som är tillsatt för att vara just chef. Som sådan har han eller hon 
ett stort inflytande på hur arbetsklimat och förutsättningar ser ut och utvecklas. Det krävs 
både självkännedom och människokännedom för att möta de krav och förväntningar som 
medarbetarna har. Att mötas i ett ärligt och förtroendefullt samtal är ett sätt att främja 
arbetslust, kreativitet och entusiasm.25 
 
3.2.3 Varför utvecklingssamtal? 
 
Vi har läst böcker där författarna beskriver vad syftet är med att ha utvecklingssamtal. Alla 
författare har i grund och botten samma syfte, men de beskriver det på olika sätt. Kerstin 
Ljungström nämner i Samtal på jobbet, att syftet med utvecklingssamtal är att de ska hjälpa 
chefen och medarbetaren att förstå hur situationen ser ut, hur den uppkommit och finna 
handlingsalternativ för att kunna göra medvetna val.  
 
Susanne Mehrens säger i Samtal som arbetsmetod, ungefär samma sak som nämns i 
Ljungströms bok. Hon menar att ett utvecklingssamtal ska ge möjlighet till ett ömsesidigt 
utbyte av idéer, det ska även finnas utrymme till att följa upp arbetsresultat och ge beröm och 
kritik.  
 

22 Ljungström Kerstin, Samtal på jobbet, sid 10 
23 Jäghult Bo, Planeringssamtalet, sid 14 
24 Engquists definition i Dahlkwist Matts, Kommunikation – utveckling och möjligheter, sid 95 
25 Mehrens Suzanne, Samtal som arbetsmetod, sid 56 
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Något såväl Ljungström som Mehrens nämner är att utvecklingssamtal inte ska vara någon 
form av ersättning för de vardagliga pratstunderna i korridoren eller i matsalen. De menar att 
de vardagliga pratstunderna oftast handlar om de löpande sakerna medan utvecklingssamtalen 
ger en chans till en pratstund mellan fyra ögon då man i lugn och ro kan ta upp de mer djupa 
ämnena. Syftet med utvecklingssamtalet är alltså att lyfta ur samtalet från vardagen.26 
 
3.2.4 Problematik kring utvecklingssamtalet 
  
Det finns delade meningar om utvecklingssamtalen och om de verkligen är nödvändiga. En 
fråga som kan ställas är: Varför medarbetare inte gillar utvecklingssamtal? Bo Jäghult har i 
Planeringssamtalet, nämnt några anledningar som kan vara orsaken till detta: 
 

• Medarbetarna vet inte vad som förväntas av dem 
• Medarbetarna vågar inte ha andra åsikter än chefen 
• Medarbetarna tycker att de får orättvis bedömning 
• Kritik används mer än beröm 
• Cheferna är oförberedda 
• Medarbetarna ges inte möjlighet att yttra sig före införandet 

 
Många medarbetare känner av att det är en chef som de ska samtala med, att de inte befinner 
sig i en helt jämställd situation vilket kan ha en påverkan på samtalet. 
 
Medarbetaren ska kunna lita på att samtalsledaren respekterar det som kommer fram i 
samtalet, att han eller hon klarar av att lyssna, ta emot kritik och respekterar gränser. 
Samtalsledaren ska inte snoka, inte kräva svar på sådant medarbetaren inte vill svara på. Han 
eller hon ska självklart inte berätta för andra om det som kommit fram i samtalet om det inte 
sker till följd av en överenskommelse mellan samtalsledaren och medarbetaren. Utöver detta 
krävs att medarbetaren har fått förbereda sig.27   
 
3.2.5 Förberedelse 
 
Ofta är det chefen som tar initiativ till utvecklingssamtal, men ibland kan samtalet även äga 
rum på begäran av medarbetaren28. Ett utvecklingssamtal är något som ska vara förberett, 
både från chefens och från medarbetarens sida. Kerstin Ljungström säger i Samtal på jobbet, 
att det är viktigt att ha åtminstone en vecka till att förbereda sig på vad som komma skall. Om 
chefen och medarbetaren byter sina punkter som de vill ta upp ett par dagar i förväg kan båda 
på var sitt håll fundera vidare och på det viset få en bra gemensam plattform att utgå ifrån när 
samtalet äger rum.  
 
Både chefen och medarbetaren kan förbereda sig genom att förslagsvis göra en mindmap där 
de har skrivit upp alla viktiga punkter som de vill ska tas upp under utvecklingssamtalet. 
Genom att komma väl förberedd visar samtalsparterna att de tar samtalet på allvar och de 
visar respekt för varandra. Det visar även att de vill få ut något väsentligt, att det finns en 

26 Ljungström Kerstin, Samtal på jobbet, sid 26 
27 Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria, Professionell vägledning - med samtal som redskap, sid 95 
28 Mehrens Suzanne, Samtal som arbetsmetod, sid 45 
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seriös vilja till dialog och utveckling. Förberedelsearbetet innebär att samtalsparterna sätter 
ord på vad de tänker och tycker och på vad som är viktigt.29 
 
3.2.6 Genomförande 
 
Trefasmodellen 
 
Nedan illustreras en modell över hur ett utvecklingssamtal kan genomföras. 
Figur 130 
 
 
 

Fas 1   Fas 2  Fas 3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
• Fas 1 – Under den första fasen av samtalet är det samtalsledarens uppgift att underlätta 

för medarbetaren att berätta om eller åtminstone kortfattat formulera sådant som 
fungerar bra och som medarbetaren själv tar för givet och självklart och därmed inte 
tänker på, uppmärksammar eller känner tillfredsställelse med. Det gäller för 
samtalsledaren att försöka ”sätta sig i medarbetarens stol” och se på situationen som 
medarbetaren ser den. Fas ett kan avslutas med att samtalsledaren avslutar och 
sammanfattar medarbetarens situation och han eller hon godkänner samtalsledarens 
version – eller rättar den. 

 
• Fas 2 – När den första delen av samtalet är avslutat är den gemensamma uppgiften för 

samtalsledaren och medarbetaren att försöka hitta lösningar på sådant som kan och bör 
förändras. Det ska även undersökas vad medarbetaren själv kan göra, vad 
samtalsledaren kan åta sig och bidra med på kort och lång sikt.  

 
• Fas 3 – Den avslutande tredje fasen kan innehålla ett konkret handlingsprogram eller 

en överenskommelse om vad som ska och inte ska göras samt en ömsesidig 
utvärdering av samtalet. Det enklaste sättet att göra det är att medarbetaren och 
samtalsledaren delger varandra hur de upplevt samtalet och vad de har fått ut av det. 

 

29 Mehrens Suzanne, Samtal som arbetsmetod, sid 46 
30 Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria, Professionell vägledning – med samtal som redskap, sid 33, 34, 96 

Klargöra situationen 
ur medarbetarens 
perspektiv 
 

Vidga perspektiv 
Sätta upp mål 

Göra en handlingsplan 
Ge stöd för genomförande 
Utvärdera 
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Utvecklingssamtalet ska inte innehålla några negativa överraskningar för medarbetaren om 
samtalet ska vara utvecklande för honom eller henne. Allt det som tas upp ska vara sådant 
som tidigare har aktualiserats i något annat sammanhang.31  
 
Att ge och ta kritik är inte lätt. Utvecklingssamtal kommer i vissa fall att inrymma inslag av 
positiv eller negativ kritik. Att berömma någon känns bra även om vi inte alltid tänker på hur 
viktigt det faktiskt är att ge beröm och uppmuntran. Att tvingas kritisera är något som de 
flesta tycker är betydligt svårare, rent av obehagligt. I det senare fallet är det extra viktigt att 
vara varsam med orden, det är lätt att såra och göra andra ledsna och därmed förhindra 
kommunikationen.32 
 
I ett utvecklingssamtal ska såväl medarbetaren som chefen vara förberedda på att få kritik. 
Det kan vara så att medarbetaren inte är riktigt nöjd med chefens sätt att agera eller sätt att 
arbeta och kan då framföra sin kritik. Oavsett om det är medarbetaren eller chefen som får 
negativ kritik kan det vara mycket svårt att hantera. Många intar direkt en försvarsställning 
där de försvarar sig själv och det som tas upp. Ett sätt att framföra negativ kritik på är att 
samtidigt ta upp något positivt, på detta sätt visar den som kritiserar att han eller hon inte bara 
uppmärksammar det negativa i den andres arbete. 
 
3.2.7 Effekter/uppföljning 
 
En uppföljning av ett utvecklingssamtal är precis lika viktigt som en kvalitetskontroll, 
analyser på förbättringar och granskning av försäljningsresultat är för en nytillverkad produkt. 
Men varför glöms då uppföljningen av ett utvecklingssamtal oftast bort?33 
 
Greger Jönsson påstår i Utvecklingssamtal för alla, att uppföljningen av utvecklingssamtal är 
helt avgörande för den fortsatta utvecklingen. Ser medarbetaren att resultat uteblir eller att 
ledningen helt enkelt inte bryr sig om en bearbetning kommer förtroendet omedelbart att 
raseras.34 
 
Underlaget från alla utvecklingssamtal inom en arbetsenhet behöver naturligtvis 
sammanställas och bearbetas. Många ambitiösa utvecklingssamtal har gått om intet för att det 
inte vidtagits några konkreta åtgärder efter samtalen. Utvecklingssamtalet är ett personligt 
samtal och stannar därför mellan dem som har talat med varandra. Åtgärderna är däremot en 
del av arbetsplatsens och företagets utveckling. Därför bör det talas om den gemensamma 
bilden på en arbetsplatsträff där syftet är att sammanfatta utvecklingssamtalen. Det bör också 
informeras uppåt i organisationen så att ledningen vet vilka åtgärdsbehov som finns och hur 
det planeras att sätta dem i verket.35 
 
”Den energi och den arbetstid som läggs ner på utvecklingssamtal måste naturligtvis följas 
upp och utmynna i någon form av resultat. Därmed inte sagt att allt måste resultera i positiva 
resultat för den enskilde. Det är omöjligt, och ibland inte ens önskvärt, att tillgodose allt som 

31 Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria, Professionell vägledning – med samtal som redskap, sid 95 
32 Mehrens Suzanne, Samtal som arbetsmetod, sid 49 
33 Jönsson Greger, Utvecklingssamtal för alla, sid 64 
34 Ibid sid 64 
35 Ljungström Kerstin, Samtal på jobbet, sid 34 
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kommit fram. Men, det är rimligt att begära att materialet bearbetas och att medarbetaren får 
besked.”36 
 

33..33  UUTTBBIILLDDNNIINNGG  PPÅÅ  AARRBBEETTSSPPLLAATTSSEENN 
 
”Att sluta utbilda för att spara pengar är som att stanna klockan för att spara tid.”37 
Lantmäteriverket 
 
Enligt Senge definierar den lärande organisationen vår organisatoriska framtid: ”Eftersom 
världen blir sammanlänkad och affärsvärlden blir mer komplex och dynamisk, måste arbete få 
en mer lärande karaktär.” ”Det räcker inte längre att en person lär sig å organisationens 
vägnar.” Det går helt enkelt inte längre att fundera ut det hela från toppen av organisationen 
och sedan låta andra följa de order som ”den stora strategen” utfärdar. De organisationer som 
kommer att lyckas i framtiden kommer att vara de organisationer som upptäcker hur de kan 
utnyttja människors engagemang och förmåga att lära sig på alla nivåer i organisationen.38  
 
Med kompetensutveckling avses de åtgärder som syftar till att öka enskilda individers 
kompetens, antingen genom formell utbildning eller genom informella planerade aktiviteter i 
avsikt att främja lärande, till exempel introduktion på arbetsplatsen och arbetsutvidgning. Hur 
utbildning upplevs är beroende på den avgörande faktorn - vad man lär.39   
 
Avgörande faktorn för företaget är att utbildningen för medarbetaren resulterar i effekter för 
organisationen. För att en utbildning ska vara ekonomiskt motiverad bör följande krav vara 
uppfyllda:40 
 
1. Kunskapskravet: Att en viss utbildning medför att individen lärt sig något som den inte 

kunde dessförinnan och att utbildningen förutsätts vara det mest ekonomiska alternativet 
att lära detta. 

2. Relevanskravet: Att den kunskap som utbildningen givit är relaterad till nuvarande och 
kommande arbetsuppgifter. 

3. Användningskravet: Att kunskapsanvändningen kan värderas på ett sådant sätt att 
nyttoeffekterna överstiger kostnaden för utbildningen. 

 
Ett mål med att ha utbildning är att utveckla goda tankebanor. Tänkande är metoden för 
intelligent lärande, för lärande som utnyttjar och belönar medvetenhet. För att kunna lära 
krävs det erfarenhet och det är oftast detta som är den bristande faktorn i utbildningar. Vad 
som är viktigt är att utbildningen har relevans för den som studerar och att han eller hon får 
lov att prova och utöva sina nya kunskaper. 41 
 

36 Jönsson Greger, Utvecklingssamtal för alla, sid  64-65 
37 Lantmäteriverkets citat i Lundmark Annika, Utbildning i arbetslivet. 
38 Hatch Mary Jo, Organisationsteori, sid 401 
39 Lundmark Annika, Utbildning i arbetslivet, sid 24 
40 Ibid sid 38 
41 Dewey John, Demokrati och utbildning, sid 197 
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Kunskap sprids genom att läraren förmedlar kunskaper till eleven som mottar det. När denna 
information är lagrad hos eleven är allt klart. Individen kan plocka fram relevant kunskap från 
sitt ”kunskapsförråd” när situationen påkallar det och tillämpa den. Detta är en förenklad syn 
på hur människor samspelar och lär av varandra vid en utbildning. Lärande sker genom att 
aktivt försöka se, förstå och hantera världen på ett visst sätt.42 
 
Vad en medarbetare lär sig är beroende av hur han eller hon väljer att tillgodogöra sig 
färdigheter, förståelse och kunskaper som är skapade och kommunicerade genom 
organisationen. Det är genom kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper och 
färdigheter.43 Människan agerar utifrån de förutsättningar han eller hon har. Om en människa 
tar till sig nya färdigheter och tankeformer kan han eller hon använda dem i nya 
sammanhang.44 
 
Organisationen måste tänka på medarbetarna och den roll de spelar för företaget. Det finns en 
utbredd föreställning om att vidareutveckling är arbetsgivarens ansvar. Detta synsätt är allt för 
defensivt. Utveckling för medarbetaren kan inte överlämnas på någon annan. Men betrakta 
gärna arbetsgivaren och närmsta chefen som viktiga partners i utvecklingsarbetet. De har 
viktig information. Medarbetaren har också ett ansvar för sin utveckling, det ligger inte bara 
på ledningen att se till sina medarbetares och organisationens utveckling.45 
 

33..44  MMOOTTIIVVAATTIIOONN  
 
Vad är egentligen motivation?  
 
”Begreppet kan definieras som en inre psykologisk process hos individen som skapar en 
drivkraft som får oss att handla, och som ger handlingen riktning, upprätthåller och förstärker 
den.”46 
 
En människa som är motiverad för sitt arbete tycker det är roligt att utföra det och har 
förutsättningarna för att kunna göra det. Dessa förutsättningar innebär i sin tur att han eller 
hon vågar utföra sitt arbete och därmed inte behöver vara rädd för att begå misstag.47 
 
En teori som finns om motivation är McClellands motivationsteori. McClelland hävdar att 
människor kan delas in i två grupper. Den första gruppen är den minoritet som drar sig till 
utmaningar och som är villiga att anstränga sig för att uppnå något. I den andra gruppen finns 
den stora majoritet som i princip inte alls bryr sig. Denna indelning har McClelland gjort efter 
de tre typer av behov som han har identifierat och som han anser har stor betydelse för 
motivation. De är: 

42 Säljö Roger, Lärande i praktiken, sid 26 
43 Ibid, sid 37 
44 Ibid sid 142 
45 Reinholdsson Åke, Aktiv Medarbetare, sid 28 
46 Jacobsen Dag Ingvar & Thorsvik Jan, Hur moderna organisationer fungerar, sid 222 
47 Hallström Arne, Medarbetaren i centrum, sid 55 
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1. Behov av makt (”power”). En person som har ett stort behov av makt är mycket 
upptagen av att påverka och ha kontroll över andra, är duktig på att kommunicera med 
andra och gillar att undervisa och prata inför större grupper. 

 
2. Behov av kontakt och tillhörighet (”affiliation”). En person med ett stort behov av 

kontakt och tillhörighet kan vara inriktad på att bli omtyckt. Försöker ha ett gott 
förhållande till andra människor och försöker hjälpa personer som har problem. 

 
3. Behov av prestationer (”achievement”). En person med stort behov av prestationer 

söker sig till utmaningar och dras till situationer där de måste ta personligt ansvar för 
att lösa problem. 

 
McClelland anser att det gemensamma för dessa tre behov är inlärning och att de därför kan 
variera mycket mellan personer i olika samhällsskikt och kulturer48. 
 
Studier visar att det som motiverar kan variera från person till person och mellan olika 
situationer som de befinner sig i. En motivationsteori ger därför inte underlag för att säga 
något generellt om motivation som är giltigt för varje individ och varje situation. 
Motivationsteorier kan emellertid hjälpa oss att systematiskt tänka igenom vilka förhållanden 
som kan tänkas vara av betydelse för motivation i det enskilda konkreta fallet49.  
 
Människor som är motiverade har en hög grad av självtillit vilket gör det lättare att erkänna 
misstag och förändra sig med hänsyn till dem. Känner människor sig trygga och säkra vågar 
de också förändra sig50. 
 

33..55  AANNSSVVAARR  
 
”Du står inte bara i ansvar för vad du säger utan också för vad du låter bli att säga”51 
Martin Luther 
 
3.5.1 Lexikalisk tolkning av begreppet ansvar  
 
Begreppet ansvar kommer från det fornsaxiska antswar och det isländska an(d)svar och är 
släkt med det engelska ordet answer.52  
 
Svenska Akademiens ordbok är den klart mest omfattande svenska ordboken, men tyvärr 
saknas senare upplaga än 1903 när det gäller ord som börjar på ”a”.53 Ordet ”ansvar” och dess 
användning beskrivs utifrån fem aspekter där fyra av dem har med olika svaromål att göra; 
den femte behandlar rättsliga påföljder. 
 

48 Jacobsen Dag Ingvar & Thorsvik Jan, Hur moderna organisationer fungerar, sid 231 
49 Ibid, sid 221 
50 Hallström Arne, Medarbetaren i centrum, sid 55 
51 Luthers citat i Lundmark Annika, Utbildning i arbetslivet. 
52 Johansson Ulla, Om ansvar, sid 42 
53 Ibid, sid 42 
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1) Att ”kräva ansvar” eller att ”ställa någon till ansvar” är att ”fordra svar” av någon. I denna 

aspekt betonas att det är någon utomstående som kan ”kräva”, ”ställa” eller ”fordra” 
ansvar.  

2) Ansvar kan även användas i betydelsen av att någon har ”skyldighet att stå till svars”. 
Denna aspekt betonar skyldigheter att avlägga räkenskaper eller att stå till svars för sitt 
görande eller samvete. Intressant är vilka man står inför svars för, det anges i ordboken 
såväl den ”allmänna meningen” som ”Gud eller samvetet”. 

3) Denna aspekt talar om att ”utsätta sig för ansvar”, att försätta sig i en position där man har 
att bära de juridiska förpliktelserna det vill säga se till att handlandet sker i enlighet med 
vad lagen föreskriver. I denna ansvariga position befinner sig chefer i traditionella 
organisationer.  

4) I denna aspekt innebär ansvar att man juridiskt förbundit sig att svara för betalning och 
redovisning knuten till viss egendom eller mer allmänt. Denna är direkt kopplat till 
företagsekonomi och då främst redovisningsområdet. 

5) Att ta ansvar kan även vara lika med att ta de juridiska konsekvenserna det vill säga att det 
blir liktydigt med straff som lagen påbjuder för den som ej uppfyllt de förpliktelser som 
finns i lagen.54     

 
3.5.2 Begreppets innebörd för företagsekonomiska forskare 
 
Begreppet ”ansvar” utgjorde ett centralt begrepp för flera klassiska forskare inom 
organisationsteorin. För fransmannen Fayol var ansvarsbegreppet ett av de huvudbegrepp han 
diskuterade i sin administrationslära från 1916. Kopplingen mellan ”ansvar och befogenheter” 
kommer från Fayol och han fann dessutom en stark koppling mellan ansvar, befogenheter och 
heder. Han menade att ansvar betyder bland annat att den som har makt bör uppträda på ett 
för omgivningen hedervärt sätt.55 
 
Taylor (1911) använde dock begreppet på ett helt annat sätt. För honom var ansvar en fråga 
om fördelning av arbetsuppgifter eller ansvarsfördelning. Taylor menade att ansvar handlar 
om ”vad man ska svara för” i betydelsen av ”vad man ska göra”. Tidigare hade arbetarna 
själva kontrollen över den operativa arbetsprocessen och ”delat ansvar” innebar att arbetarna 
skulle dela med sig, det vill säga överlämna sitt ansvar för produktionen och gå från craftsmen 
till industrial workers. Han menade att allt tankearbete förenat med arbetsuppgifternas 
utförande bör så långt som möjligt överflyttas från verkstaden till en central 
planeringsavdelning. Eftersom Taylor starkt argumenterade för att var och en bör göra sin 
specialiserade del utan överblick från övriga delar fick det följden att ta ifrån arbetarna deras 
kunskap och bedömningsförmåga i stället för att höja den.56 
 
Follett uttryckte konstant sin högaktning inför Taylors argumentation men det är svårt att 
tänka sig mer olika sätt att konstruera begreppet på. Ansvar för Follett är en fråga om ett 
förhållningssätt i en konstant dialog med omgivningen. Om tillsägelser och instruktioner var 
centrala begrepp för Taylor så var den ömsesidiga och öppna dialogen Folletts grundsyn. 
Varje situation betraktade Follett som unik, och att ta ansvar innebar att förhålla sig till den 

54 Johansson Ulla, Om ansvar, sid 43  
55 Ibid, sid 70 
56 Ibid, sid 70 
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unika situationen, inte att följa allmänna principer. Konflikter är källan till dynamiska 
utvecklingsprocesser och Folletts värld bestod av konstanta förändringsprocesser.57  
 
3.5.3 Att ta eget ansvar som medarbetare 
 
”När förändringens vind blåser bygger en del väderkvarnar, andra bygger vindskydd.”58  
Mao Zedong  
 
Inge Ohlsson skriver i Den goda arbetsplatsen, att det finns mycket litteratur om chef-
ledarskap och mindre om medarbetarskapets glädjeämnen och vedermödor, det är därför svårt 
med referenser i just detta avsnitt.59 All litteratur vilar på författarnas subjektiva tolkning om 
ämnet. Nedan har vi valt ut och beskrivit vissa författares tolkningar. 
 
Ohlsson skriver om den goda medarbetaren som en engagerad och ärlig medarbetare. Han 
menar också att medarbetaren skall ha möjligheter att ta egna initiativ och ha ett eget ansvar 
eftersom det ökar motivationen, det leder även till att denne blir den goda medarbetaren. Ett 
centralt begrepp som Ohlsson har i sitt avsnitt om medarbetare är delaktighet. Han menar att 
en av de viktigaste förutsättningarna för att bli en god medarbetare är att kunna känna 
delaktighet i jobbet, att ha inflytande och insyn och att kunna påverka utvecklingen. För 
Ohlsson handlar det om att bli sedd, uppmärksammad och att det ges förtroende till 
medarbetarna.60 
 
Hans Bandhold inleder Morgondagens medarbetare, med att skriva om det personliga 
ansvarets tid. Han menar att förr tog samhället ett kollektivt ansvar för sina medborgare. 
Tryggheten vid sjukdom eller ålderdom fanns och i arbetslivet fanns regler som tryggade 
medarbetarna. Idag har denna trygghet försvunnit, han menar att privatiseringar och 
anställningstryggheten har individualiserats så pass att det nu är upp till varje medborgare att 
ta ansvar för sin egen trygghet. Vårt personliga ansvar har ökat på arbetsplatsen, för arbetet, 
såväl som för vår personliga utveckling. Anställningsbarheten – det vill säga hur attraktiva vi 
är för nuvarande och kommande arbets- eller uppdragsgivare – måste vi ordna själva.61  
 
Ulla Johansson skriver i Om ansvar, att det finns olika aspekter att se ansvar ur. Vissa kopplar 
begreppet med frihet, vanliga kommentarer är: ”man får själv lägga upp arbetet”, ”man har 
mer att säga till om” och ”man bestämmer själv”. Men lika ofta kan begreppet kopplas ihop 
med krav, kontroll och begränsningar. Johansson fick i sin undersökning fram att vissa ansåg 
sig vara begränsade i sitt bestämmande trots att de hade ansvar. Restriktioner och regler gör 
att ansvaret begränsas och inte får fritt spelrum. ”Man har ingen att skylla på”, 
”fackmannamässigt gjort”, var i Johanssons undersökning vanliga kommentarer till frågan om 
ansvar sågs ur krav- och kontrollaspekten.62    
 

57 Johansson Ulla, Om ansvar, sid 74 
58 Zedongs citat i Lundmark Annika, Utbildning i arbetslivet. 
59 Ohlsson Inge, Den goda arbetsplatsen, sid 96 
60 Ibid, sid 101 
61 Bandhold Hans, Morgondagens medarbetarskap, sid 11 
62 Johansson Ulla, Om ansvar, sid 241  
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Åke Reinholdsson hävdar i Aktiv medarbetare, att alla medarbetare bör ägna tid och tanke åt 
sin fortsatta utveckling. Han menar att det är medarbetarna själva som är beroende av sin egen 
utveckling, för om de är inkompetenta om fem år har de ingen nytta av att anklaga 
arbetsgivaren. Vidareutveckling är alltså enligt Reinholdsson medarbetarens eget ansvar att 
beakta.63 
 
Även Anne Kari Eid har skrivit i Personlig kvalitet, om att ta ansvar som medarbetare. Hon 
menar att genom ökat eget ansvar höjs den personliga kvalitén. Eid ser alltså ansvar som 
något positivt och nödvändigt för att medarbetarna ska kunna känna motivation och 
engagemang i arbetet.64  
 
3.5.4 Ansvar som motivationsfaktor 
 
Ett viktigt och inflytelserikt bidrag från slutet av femtiotalet är Herzbergs teori om trivsel på 
arbetsplatsen. Herzberg tillsammans med sina kollegor gick bland annat igenom cirka 
tvåtusen böcker och artiklar om medarbetarnas inställningar till arbetet för att kartlägga vad 
arbetare vill få ut av arbetet.65 
 
Herzberg fann klara förhållanden mellan trivsel och själva arbetsuppgiften, dessa faktorer 
kallar han för motivationsfaktorer. Vantrivsel är knutna till omgivningen och det kallar han i 
sin teori för hygienfaktorer. Nedan anges vilka förhållanden Herzberg rapporterade efter sin 
undersökning.66 
 
Motivationsfaktorer 
 
1) Prestationer. Tillfredsställelsen att göra ett bra arbete, lösa problem och se resultat av 

arbetet. 
2) Erkännande för väl utfört arbete. 
3) Arbetsuppgifterna i sig. Att de är intressanta, krävande, varierande mm. 
4) Ansvar för och kontroll över sin egen arbetssituation. 
5) Befordran. 
6) Växande. 
 
Hygienfaktorer 
 
1) Företagets politik och administration. Detta gäller företaget som helhet och inte direkt 

förhållandet mellan över- och underordnad. 
2) Arbetsledning, chefens kompetens och vägledning av underordnande. 
3) De mellanmänskliga förhållandena mellan över- och underordnade. 
4) Hur förhållandena kring arbetet är utformade. 
5) Lön. 

63 Reinholdsson Åke, Aktiv medarbetare, sid 28 
64 Eid Anne Kari, Personlig Kvalitet, sid 38 
65 Jacobsen & Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, sid 252 
66 Ibid, sid 252 
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33..66  VVAADD  ÄÄRR  KKVVAALLIITTÉÉ??  
 
Örjan Alexanderson och Ingvar Holtz hävdar i En studie i kvalitet, att begreppet kvalitet 
förekommer i vardagligt tal. Vidare påstår de att alla vet vad kvalitet är eftersom vi använder 
ordet för att uttrycka våra egna värderingar. De betonar dock att vi har olika värderingar av 
och associationer till kvalitet.67 
 
Att formulera en definition av begreppet kvalitet som passar alla typer av organisationer och 
som stämmer överens med alla människors intuitiva uppfattningar finner Alexanderson och 
Holtz som omöjlig.68 Vidare tar författarna upp kvalitetssystemet ISO, International 
Organization for Standardization, där kvalitet definieras som: ”alla sammantagna egenskaper 
hos ett objekt eller en företeelse som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller 
underförstådda behov.”69 
  

33..77  KKOOMMMMUUNNIIKKAATTIIOONN  
 
Kommunikation har olika betydelse i olika sammanhang men rent språkligt definieras 
kommunikation som ”att göra gemensamt”. En beskrivning som Jacobsen & Thorsvik tar upp 
i Hur moderna organisationer fungerar, är att kommunikation är en överföring av 
information, idéer, åsikter och känslor från en person till en annan. Meddelandet som 
kommuniceras kan vara komplext och sammansatt av både verbala och icke-verbala signaler i 
kroppsspråket som gör det svårt för mottagaren att tolka vad som egentligen menas. Detta är 
ett vanligt problem vid kommunikation ansikte mot ansikte.70 Dessa två kan ibland motsäga 
varandra vilket kan bli förvirrande. Kroppsspråket kan visa något annat än vad som sägs, 
vilket kan göra det svårt att tolka vilket budskap som kommuniceras. 
 
Kommunikationsprocessen kan beskrivas med denna modell: 
 
Figur 2.71 
 
 
 
 
 
 
 
 
När två människor möts startas genast en kommunikation mellan sändaren och mottagaren. 
Sändaren försöker med hjälp av olika kanaler, muntligt eller skriftligt och genom 

67 Alexanderson Ö. & Holtz I., En studie i kvalitet, sid 5 
68 Ibid sid 6 
69 Ibid sid 7  
70 Jacobsen Dag Ingvar & Thorsvik Jan, Hur moderna organisationer fungerar, sid 267 
71 Palm Lars & Windahl Sven, Kommunikation Teorin i Praktiken, sid 9 
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kroppsspråket ge mottagaren ett budskap. Återkoppling är mottagarens reaktion på det sända 
budskapet. Ett sätt att återkoppla på är genom att ställa frågor och genom korta uttryck som  
till exempel  ”säger du det”.72 
 
Det finns två vägar man kan välja att kommunicera genom, dessa benämns i böckerna som 
envägs- och tvåvägskommunikation. Den första, envägskommunikation, är när vi passivt tar 
emot olika budskap utan att kunna ge någon återkoppling. Några exempel på denna typ av 
kommunikation är att titta på TV, lyssna på radio eller att läsa artiklar. Ett annat exempel är 
vid lektioner där eleverna inte vågar eller ges rum att ställa frågor. Fördelen med 
envägskommunikation är att den är snabb och okomplicerad, vilket kan vara nödvändigt i 
vissa situationer som det krävs snabba beslut. Det är ovanligt med hundraprocentig 
envägskommunikation eftersom vi kommunicerar vare sig vi vill det eller inte. Ett uttryck 
som visar på detta är ”talande tystnad”. Med tvåvägskommunikation ges mottagaren 
möjlighet att fråga, så fort något är oklart. Exempel på tvåvägskommunikation är ett samtal 
mellan vänner eller en diskussion. Fördelen med denna typ av kommunikation är att risken för 
missförstånd minskar och parterna i samtalet känner sig delaktiga i de beslut som skall fattas. 
Det kan också existera en falsk tvåvägskommunikation där sändaren uppmanar till frågor men 
sedan med sitt kroppsspråk visar att det inte är något positivt att ställa frågor.73 
 
Det finns flera nödvändiga och viktiga faktorer med kommunikation. Den knyter samman 
människor i olika sociala system, ger motivation och skapar förutsättningar för styrning och 
kontroll.  
 
 

72 Dahlkwist Matts, Kommunikation – utveckling och möjligheter, sid 11 
73 Ibid, sid 11-13 
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44..EEMMPPIIRRII  
 

 
 

I detta avsnitt kommer vi att redovisa för den data som samlats in under den empiriska 
undersökning vi har genomfört. Vi kommer först att kort berätta om vår utvalda organisation 
för att sedan grundligare visa de intervjuer vi gjort. 
  

44..11  BBAAKKGGRRUUNNDDSSFFAAKKTTAA  OOMM  FFÖÖRREETTAAGGEETT  
 
Eftersom vi inte ser någon relevans i att nämna organisationens namn har vi valt att hålla det 
anonymt. Organisationen är världsledande inom sitt område och har dotterbolag och 
distributörer på de flesta marknader i Europa. Det är ett tillverkningsföretag med cirka 250 
anställda varav 100 arbetar som tjänstemän och 150 inom produktionen. 
 

44..22  MMOOTTIIVVEERRIINNGG  TTIILLLL  VVAALL  AAVV  FFRRÅÅGGOORR  
 
Nedan kommer vi att ange motiveringar till våra val av frågor. Vi hänvisar till bilagorna 
Intervjuunderlag till medarbetare och chef.  
 
För att skapa oss en bild av vardera respondent valde vi i början av intervjun att ställa 
bakgrundsfrågor såsom kön, ålder, anställningsår och arbetsuppgifter. 
 
Vi inledde dialogen med att ställa frågan om vilka erfarenheter medarbetarna har om 
utvecklingssamtal. Syftet med frågan var att få en övergripande bild av hur de upplever 
utvecklingssamtal i sin helhet. Skulle respondenten vara väldigt positiv eller väldigt negativ 
inställd till utvecklingssamtal fick vi reda på det redan här. 
 
Vidare ställdes frågan om de upplevt skillnader mellan olika samtalsledare. Denna fråga 
ställdes för att kontrollera om de svar vi skulle få enbart var hur det såg ut idag eller om det 
var deras gemensamma samlade erfarenhet av utvecklingssamtal.  
 
Information och utbildning om utvecklingssamtal är centrala begrepp i vår problemdiskussion 
därav denna fråga i intervjun. Vi valde att ställa den i början av intervjun eftersom vi i slutet 
kommer med flera centrala frågor till vårt problem. Att sprida ut centrala frågor anser vi vara 
relevant eftersom det är här en stor del av intervjutiden läggs och möjliga följdfrågor ställs. 
 
En fråga om förberedelsen av det årliga utvecklingssamtalet ställdes på grund av att vi ville få 
fram vilket intresse respondenten har för utvecklingssamtal. Vi anser att denna fråga ger oss 
en bild av hur respondenterna ser på utvecklingssamtal och vilken tid de lägger på att 
förbereda sig. 
Vidare frågor såsom upplevelsen av miljön där samtalen hålls, hur lång tid samtalet pågår 
samt hur kommunikationen fungerar under samtalet är frågor som beskriver respondentens 
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åsikt om samtalet i sig. Här anser vi oss få fram hur utvecklingssamtalet har gått till och om 
respondenten är nöjd med detta. Frågorna ger oss även en kontroll på om känslorna och 
uppfattningarna stämmer överens med de centrala frågorna som ges i slutet av intervjun.  
 
Nästa fråga ställdes med syftet att respondenten själv skulle beskriva vad de pratade om under 
samtalet. Följdfrågor blev vem som bestämmer innehållet och vilka förväntningar de själva 
har på samtalet. Stämde dessa förväntningar överens med innehållet? De senare frågornas 
syfte var att komma in på maktbegreppet, vem de ansåg besitta makten under samtalet.   
 
Ansvar är även det ett centralt begrepp till vårt problem så vidare ställdes frågor om vem de 
ansåg ha ansvaret för utvecklingssamtalen. Som följdfråga valde vi att direkt efter ställa 
frågan om de kände personligt eget ansvar för utvecklingssamtalet. Vi har alltså gjort ett 
medvetet val att ställa denna fråga direkt efter huvudfrågan för att se om svaret på den första 
ansvarsfrågan skulle ändras.  
 
Vilka effekter utvecklingssamtalen har för deras personliga utveckling var nästa fråga som 
ställdes med syftet att få fram om de såg någon koppling mellan utvecklingssamtal och sin 
egen personliga utveckling. Denna fråga gör det möjligt för oss att vidare i vår analys se 
vilken betydelse utvecklingssamtal har för medarbetarna och om de upplever att de får ut 
något av det.  
 
Frågor angående förbättringsförslag och brister med utvecklingssamtal ställdes också med 
syftet att kunna analysera om utbildning och ansvar har någon betydelse. 
 
Nästa fråga var en hypotetisk fråga om vilka effekter de tror utvecklingssamtalet skulle få om 
utbildning ges till både chef och medarbetare. Syftet med frågan är att få fram inställningen 
och uppfattningar kring utbildning om utvecklingssamtal.  
 
Som avslutning valde vi att ställa frågan om övriga synpunkter fanns, dels för att 
respondenten skulle få utrymme att få säga något ytterligare men även för vår egen skull att 
samla ihop intervjun och för att se om vi skulle behöva komplettera med något.  
 
Även om vårt problem är att studera utvecklingssamtalet ur ett medarbetarperspektiv fick vi 
möjlighet att intervjua två chefer, en från produktionen och en från tjänstemannasidan. 
Frågorna som ställdes till dem var liknande med undantag från vissa frågor som ställdes lite 
annorlunda. Frågor om utbildning och information omformulerades till om de hade informerat 
och utbildat sina medarbetare. 
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44..33  RREESSUULLTTAATT  AAVV  DDEENN  EEMMPPIIRRIISSKKAA  UUNNDDEERRSSÖÖKKNNIINNGGEENN  
 
4.3.1 Intervjuer med medarbetarna 
 
Vi har intervjuat åtta medarbetare på ett tillverkningsföretag. Fördelningen mellan könen blev 
sex män och två kvinnor och åldersfördelningen var mellan 25-55 år. Dessa åtta hade olika 
arbetsuppgifter eftersom vi valde att intervjua både medarbetare i produktionen och 
tjänstemän. Exempel på arbetsuppgifter var allt från truckkörning till systemutvecklare. 
Slumpen gjorde att vi intervjuade fler medarbetare i verkstaden än personal på kontoret, 
fördelningen blev tre tjänstemän och fem verkstadsarbetare.  
 
Vi skall nedan redovisa resultatet av de frågor vi valde att använda vid intervjun av 
medarbetarna. 
 
 

1. Vilka erfarenheter har Ni av utvecklingssamtal? 
 
De medarbetare som hade lite mer erfarenhet av utvecklingssamtal och kunde göra en bättre 
bedömning av denna fråga hade alla positiva erfarenheter. Ett annat resultat som visade sig 
var att de som arbetade i verkstaden arbetade i grupp och tog ofta upp problemen direkt och 
väntade inte på att det skulle vara ett utvecklingssamtal. Några av respondenterna hade för 
första gången i år haft utvecklingssamtal, då de bara varit anställda i ett år. 
 
 

2. Vilka skillnader har Ni upplevt mellan olika samtalsledare? 
 
På denna fråga fick vi bara fyra svar eftersom de andra inte hade haft någon annan 
samtalsledare. Svaren visade att de som hade haft olika samtalsledare inte såg någon skillnad 
mellan dem. Det var en dock en person som tyckte att det var bättre styrt idag än tidigare 
vilket gjorde att det var lättare att följa samtalet. 
 
 

3. Vilken information har Ni fått om syftet med utvecklingssamtal? Övrig 
information? Utbildning? 

 
Denna fråga visade att de tre tjänstemän vi intervjuade hade fått någon typ av kompendium 
som företaget hade tagit fram med frågor som skulle behandlas under utvecklingssamtalet. 
Detta kompendium fick de innan samtalet skulle äga rum. Verkstadsarbetarna hade inte fått 
någon information innan samtalet skulle ske. Några av respondenterna hade själva tagit fram 
information om utvecklingssamtal och vad som behandlas där. Dock har ingen utbildning 
tilldelats till någon medarbetare i organisationen.   
 
 

 
 
  
 -30-   



  --  KKVVAALLIITTÉÉNN  PPÅÅ  UUTTVVEECCKKLLIINNGGSSSSAAMMTTAALL  --  
 
 

4. Hur förbereder Ni er inför det årliga utvecklingssamtalet? 
 
De respondenter som hade fått ett kompendium innan, läste igenom och funderade över de 
frågor som fanns där medan de som inte hade fått någon information inte förberedde sig alls. 
 
 

5. Hur upplever Ni miljön där samtalen hålls? 
 
Alla respondenter förutom en satt i något rum på företaget och hade utvecklingssamtalet. Ett 
samtal skedde på ett fik vilket upplevdes som trevligt. Av de andra satt fyra stycken på 
chefens kontor och tre stycken i ett annat avskilt rum i företaget. De flesta av dessa var 
medvetna om att chefens kontor inte var den ideala platsen för utvecklingssamtal men 
upplevde det ändå inte som störande. Alla respondenter var nöjda med miljön. 
 
 

6. Hur lång tid pågår samtalet? 
- Känns det tillräckligt? 

 
Resultatet visade att de flesta av samtalen pågick i cirka en timme. Det var dock en 
tjänsteman vars samtal hade pågått i tre timmar och en verkstadsarbetare vars samtal hade 
pågått i 15 minuter. Alla ansåg tiden som tillräcklig och att de hade fått mer tid om det hade 
krävts. En respondent fick det lite stressigt i slutet av samtalet eftersom chefen skulle med 
tåget. 
 
 

7. Hur upplevs kommunikationen i samtalen? 
 
Alla respondenter ansåg att kommunikationen var bra och att det var en 
tvåvägskommunikation mellan chefen och medarbetaren. Det var dock en respondent som 
svarade att det var chefen som ställde frågorna och han eller hon som svarade men var nöjd 
med detta. En respondent missuppfattade frågan något och ansåg att det var ärligare när 
kritiken kom från chefen än om arbetskamraterna pratade bakom ryggen på varandra. 
 
 

8. Vad pratar Ni om under samtalet? 
 

- Vem bestämmer innehållet? 
- Vilka förväntningar har Ni på samtalet? 
- Hur stämmer innehållet överens med dessa förväntningar? 

 
Vi fick långa och utförliga svar på denna fråga men de vanligaste svaren var att de pratade om 
trivseln på arbetsplatsen, personlig utveckling och mål. Alla ansåg att innehållet bestämdes av 
chefen och det kompendium som tagits fram utom en som ansåg att det var både chefen och 
medarbetaren som bestämde innehållet. Förväntningarna och innehållet stämde bra överens 
enligt respondenterna. 
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9. Vem anser Ni bär ansvaret för utvecklingssamtalen? 
  

- Känner Ni personligt eget ansvar för Ert samtal och i så fall på vilket sätt? 
- Hur tror Ni att eget ansvar kan påverka samtalet? 

 
Det övervägande svaret på denna fråga var att det låg på chefens ansvar att se till att 
utvecklingssamtalet blev gjort men att det även var deras personliga ansvar att se till att det 
blir av. Det var dock några respondenter som inte tog något ansvar idag men ansåg att de 
borde nog göra det. En respondent ansåg att det enda personliga ansvaret man har är att tvinga 
fram själva utvecklingssamtalet på företaget för det är viktigt. 
 
 

10. Vilka effekter tycker Ni att samtalen har för er personliga utveckling i företaget? 
 
Alla respondenter ansåg att utvecklingssamtalet hade effekter för utvecklingen och såg det 
som positivt. Medarbetarna ansåg att om de ville ha andra arbetsuppgifter skulle det tas upp 
under detta samtal. 
 
 

11. Vilka brister ser Ni med samtalen? 
 

- Hur kan dessa förbättras? 
 
Nästan alla respondenter var överens om att de inte fann några brister med 
utvecklingssamtalet utom en som såg det som en brist att det var chefen som satt med 
frågorna. Det fanns dock vissa förslag på förbättringar, två respondenter ansåg att de kunde 
förbereda sig mer och ta eget ansvar. En person ansåg att organisationen som komplement till 
samtalet skulle upprätta en anonym enkät med samma frågor, respondenten trodde att svaren 
skulle se annorlunda ut då. 
 
 

12. Vilka effekter tror Ni att utvecklingssamtalet skulle få om utbildning ges?  
 
Fem respondenter ansåg att om utbildning gavs skulle det få effekter för samtalet eftersom de 
då hade vetat vad de skulle förvänta sig. Det var många av respondenterna som diskuterade 
om en utbildning om syftet och vilka effekter det skulle få. Tre respondenter ansåg att det inte 
skulle få några effekter alls och att det var upp till var och en att ta eget ansvar. 
 
 

13. Övriga synpunkter? 
 

Fyra respondenter hade inget mer att påpeka om samtalet. En respondent ansåg att 
utvecklingssamtalet var ett bra sätt att veta vad chefen tyckte om en. En annan respondent 
ansåg att det skulle dokumenteras mer. En respondent berättade att utvecklingssamtal ingick i 
organisationens kvalitetssystem. 
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4.3.2 Intervjuer med två chefer 
 
Vi har som tidigare nämnt fått möjlighet att göra intervjuer med två chefer i organisationen 
som håller utvecklingssamtal med sina medarbetare. Detta har vi gjort för att kunna skapa oss 
en bredare bild kring de frågor vi ställt oss. Vi anser även att vi lättare kan göra en bra analys 
som är nyanserad.  
 
Vi kommer här nedan att redovisa den data som framkom under intervjuerna med de två 
cheferna i vår utvalda organisation. Vi har valt att redovisa dessa intervjuer genom att 
benämna cheferna med ett och två samt att skriva ut deras svar istället för att göra en 
sammanfattning som vi gjorde med medarbetarna. Detta har vi gjort för att underlätta läsandet 
och för att det är lättare att se vad som sades under intervjun. 
 
Anställningsår  
1. 1965 
2. 1998 
 
Arbetsuppgifter  
1. Produktionsledare 
2. Chef för engineering och kvalité 
 
Företagskultur 
1. ”Ganska öppet med mycket dialog med medarbetarna.” Arbetar mycket i grupp. 
Ansvarsområden läggs ut på medarbetarna.  
2. Försöker att vara ganska öppen och lättillgänglig. ”Det ska vara en trygg miljö där alla 
vågar ge sitt yttersta.” Gemensamma värderingar, en för alla, alla för en.  
 
 
1. Vilka erfarenheter har Ni av utvecklingssamtal? 
 
1. Syftet är att ta reda på vad medarbetaren vill få ut av arbetet. Vad medarbetaren vill gå 
vidare i företaget med. ”Man pratar om negativt och positivt.” ”Det är ganska högt till tak” 
om bland annat hur man sköter sig.      
     
2.  ”Jag har hållit i utvecklingssamtal i tio år.” På min tidigare arbetsplats var det en viktig 
del. ”Jag har fått utbildning i hur ett sådant samtal ska hållas.” ”Ska man ha en utveckling 
måste man våga ta riskerna.” 
 
 
2. Vilket syfte har Ni med att genomföra utvecklingssamtal? 
 
1. ”Att lösa framtiden, hur man kan bli bättre.” 
 
2. ”Jag tar temperaturen på organisationen, ser om det finns några outtalade 

utvecklingsbehov. Man ska inte behöva byta jobb för att kunna utvecklas.” ”Jag hade inte 
fungerat som chef om jag inte hade haft utvecklingssamtal.”  
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3. Vilken information ger Ni till era medarbetare om syftet med utvecklingssamtal? 

Övrig information? Utbildning? 
– Vilken utbildning och information får samtalsledaren? 

 
1.  ”Vi har ju egentligen ett standarddokument som skall följas så man inte skall glömma, men 
det följs kanske inte till punkt och pricka. Vi har varit dåliga med att ge detta dokument till 
medarbetarna.” ”Jag har inte fått någon utbildning.” 
 
2. ”Jag gör en plan som skickas ut, har 20 medarbetare som ska ha samtal, men jag har aldrig 
mer än ett per vecka. Sedan skickar jag ut en kallelse i god tid innan samtalet, där jag tar upp 
vad vi ska prata om och då hänvisar jag till den rutin som finns i företagets kvalitetssystem. 
Medarbetarna har inte fått någon utbildning.” ”Jag har utbildning sedan tidigare.” 
 
 
4. Hur förbereder Ni er inför det årliga utvecklingssamtalet? 
 
1. ”Jag förbereder mig på så vis genom att veta vem personen är. Det är inte alltid man kan 
säga samma saker till alla. Det är olika från person till person. En del är lite mer känsliga.” 
 
2. ”Jag går igenom anteckningar sedan tidigare samtal, går igenom 
kompetensutvecklingsplanen för avdelningen, vilka mål vi har och gör minnesanteckningar en 
dag innan.” ”Som chef samlar man gratispoäng genom att visa att man kommer ihåg det som 
tidigare sagts.” ”Efter ett samtal ska man veta hur man ligger till, det ska inte komma några 
överraskningar.” 
 
 
5. I vilken miljö genomför Ni samtalen? Hur upplever Ni denna? 
 
1. ”Det sker på kontoret men en neutral plats är bättre. Har inte haft tillgång till detta. Min tid 
är ansträngd.” 
 
2. ”Idealet är en neutral plats, men vi har haft platsbrist.” ”Jag undviker mitt eller 
medarbetarens kontor. Man ska vara på samma nivå, jag får inte vara för mycket chef.” 
 
 
6. Hur lång tid pågår samtalet? 

 
– Känns det tillräckligt? 

 
1. ”Jag skulle säga i snitt 1-1,5 timme. Tiden känns bra. Det är ingen mening med att hålla 
samtalet längre.” 
 
2. ”Det brukar tonas av efter 1 – 1,5 timme, samtalet dör naturligt.” ”Det ska vara den tiden 
man kan satsa i proportion till resultatet.” 
 
 

 
 
  
 -34-   



  --  KKVVAALLIITTÉÉNN  PPÅÅ  UUTTVVEECCKKLLIINNGGSSSSAAMMTTAALL  --  
 
 
7. Hur upplevs kommunikationen i samtalen? 
 
1. Ömsesidig kommunikation 
 
2. ”I början är det jag som styr, när man sedan hittar rätt punkt går det av sig själv.” Det 
handlar mycket om att ställa rätt frågor. ”Jag tycker enligt min erfarenhet att öppna frågor är 
bra.” 
 
 
8. Vad pratar Ni om under samtalet? 
 

- Vem bestämmer innehållet? 
- Vilka förväntningar har Ni på samtalet? 
- Hur stämmer innehållet överens med dessa förväntningar? 

 
1. ”Det är inte jag! Frågorna kommer från personalavdelningen.” ”Jag förväntar mig att de 
skall tycka att allt är bra. Att det fungerar bra med mig som chef. Det skulle vara tråkigt om 
alla tyckte att jag var dålig.” Det finns ett bra samband mellan mina förväntningar och 
frågorna. 
 
2. ”Jag börjar samtalen med att säga att det är fritt fram att prata, sen styrs det alltmer in på de 
frågor som skickades ut.” Innehållet stämmer överens med förväntningarna. 
 
 
9. Vem anser Ni bär ansvaret för utvecklingssamtalen? 
 
1. ”Jag! Det åligger mig att ha ett sådant varje år.” Huvudansvaret har min chef. ”Om inte jag 
känner för att ha ett utvecklingssamtal, då blir det inte bra.” 
 
2. ”Det är chefens ansvar att det blir ett samtal, bådas ansvar att det blir något av det.” 
 
 
10. Vilka effekter tycker Ni att samtalen får för medarbetarnas personliga utveckling i 

företaget? Ser ni några samband? 
 
1. ”Jag ser delvis ett samband om man har saker och ting som fungerade väldigt dåligt så blir 

de bättre efteråt.” 
 
2. ”De vet om det sker en förändring i organisationen.” 
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11. Vilka brister ser Ni med samtalen? 
 

- Hur kan dessa förbättras? 
 
1.  ”De planeras för dåligt. Hålls i fel miljö. Tiden är för knapp.” ”Det är svårt att göra ett gott 
jobb med 45 medarbetare.” ”Man kan kanske ha ett till två samtal i veckan och kanske gå och 
fika, det skulle vara möjligt.” 
 
2. ”Tidsbrist, då menar jag inte att vi inte har tid att ha samtal utan det är tiden till att 
förbereda sig som saknas.” ”Finns det inte någon förberedelse blir det inget bra samtal.” 
 
 
12. Vilka effekter tror Ni att utvecklingssamtalet skulle få om utbildning till 

medarbetarna gavs?  Skulle kvalitén på samtalen öka och leda till ökat eget ansvar 
hos medarbetarna?  

 
1. ”Jag tror inte att det är påverkbart. De flesta vet nog vad ett utvecklingssamtal är.” ”Var 
och en har ju ett eget ansvar. Det är inte fel med utbildning men jag tror inte att det har någon 
påverkan.” 
 
2. ”Verkstadsfolket kan se utvecklingssamtal som något obehagligt.” Göra det mjukare och 
behagligare. Viktigt att visa syftet, lära ut vad ett samtal är. 
 
 
13. Övriga synpunkter 
 
2. Samtal kan vara jobbiga för chefen också. ”Syftet ska vara glasklart – verksamheten ska bli 
bättre, ta vara på alla förutsättningar. Det måste komma ett resultat ur samtalet.” 
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55..AANNAALLYYSS  
 

 
I detta kapitel kommer vi att analysera vår empiriska data samt den teoretiska referensramen, 
för att skapa mening åt vårt material. Vi kommer vidare att skapa en analys kring den 
problemdiskussion vi har. 
 

55..11  UUTTBBIILLDDNNIINNGG  OOMM  UUTTVVEECCKKLLIINNGGSSSSAAMMTTAALLEETT??  

 
Senge säger i sina teorier att de organisationer som kommer att lyckas i framtiden är de som 
upptäcker hur de kan utnyttja människors förmåga att lära sig på alla nivåer i 
organisationen.74 Som kontrast till detta påstår Bandhold i sin undersökning att medarbetaren 
i framtiden kommer att leda sitt arbete och sin utveckling själva.75 Dessa två teorier visar att 
det är viktigt att utbilda sig och utvecklas som medarbetare för att kunna följa med 
organisationens utveckling. Författarna skiljer sig dock något åt eftersom Senge utgår ifrån att 
det är organisationens ansvar att se till sina medarbetares utveckling medan Bandhold utgår 
ifrån att medarbetarna kommer att vara inriktade på att se till sin egen utveckling och därför 
påverka den själv.  
 
Vi anser att utvecklingssamtalet är ett steg i denna riktning att som medarbetare få chansen att 
göra något åt sin egen utveckling. Vad vi dock har märkt under vår empiriska undersökning är 
att de flesta medarbetare inte vet hur de ska utnyttja samtalet för sin egen utveckling. De flesta 
av de undersökta personerna såg utvecklingssamtalet som en form av betygsamtal, där chefen 
ska gå igenom hur medarbetaren skött sig under året.76 Vi tolkar detta som att 
utvecklingssamtalet fortfarande har en negativ innebörd för medarbetarna vilket gör att 
attitydförändring måste ske. Vi inser här att vår problemdiskussion har stor relevans i dagens 
organisationer.   
 
En utbildning gör att kunskap förmedlas till eleven. Denna kunskap kan sedan eleven utnyttja 
i de situationer det krävs. Eleven får färdigheter och förståelse om den givna situationen.77 
Dessa påståenden ur boken, Lärande i praktiken, visar på att en medarbetare genom 
utbildning om utvecklingssamtal kan utnyttja sin kunskap i samtalet mellan honom eller 
henne och chefen. Enligt oss leder kunskapen alltså till att medarbetarna får en ny förståelse 
för samtalet och vad det kan leda till för dem. Vi anser att utbildningens effekter för 
medarbetaren leder till att utvecklingssamtalet får en större betydelse för medarbetaren än vad 
det har idag. Vi vill även hävda att med nya färdigheter går det att som medarbetare se vilken 
roll han eller hon spelar i utvecklingssamtalet. 
 

74 Hatch Mary Jo, Organisationsteori.  
75 Bandhold Hans, Morgondagens medarbetarskap. 
76 Samtal med medarbetarna den 29 april 2002 
77 Säljö Roger, Lärande i praktiken. 
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Maria Lindgren påstår i sin avhandling att medarbetare saknar kunskap om 
utvecklingssamtal.78 Detta påstående kan vi bekräfta efter vår undersökning i en 
tillverkningsindustri. Vår undersökning visar att det bara var en av respondenterna som hade 
fått någon form utav utbildning om utvecklingssamtal. Denna respondent är chef och det 
visade sig även att utbildningen hade ägt rum då respondenten arbetade på en annan 
arbetsplats.  
 
Ett annat intressant resultat vi såg var att informationen gällande utvecklingssamtal skiljde sig 
åt beroende på var respondenten arbetade i organisationen. De som arbetade på 
tjänstemannasidan hade fått någon form av kompendium innan, så de visste vad som skulle 
behandlas under samtalet. Detta kompendium hade dock inte nått de respondenter som 
arbetade i produktionen. I de böcker vi har läst och som avhandlar detta ämne har nästan alla 
författare påstått att utvecklingssamtalet skall bokas in innan så att båda parter har tid att 
förbereda sig, vanligast är att medarbetaren en vecka innan får reda på att samtalet skall äga 
rum.79 Ytterligare en viktig faktor är att någon information om vad ska behandlas under 
utvecklingssamtalet skall tilldelas medarbetaren innan samtalet. Vår empiriska undersökning 
visade dock att i denna organisation föreföll det inte sig så. De flesta av respondenterna var 
omedvetna om vad som skulle behandlas under det. Vi anser att det är viktigt att 
medarbetarna får tillgång till information om samtalet och vad som behandlas under det. Vi 
påstår att informationen är en avgörande faktor för utvecklingssamtalets betydelse för 
organisationen och medarbetarna. 
 
Ett mål med vår empiriska undersökning är att se hur medarbetaren reagerar på frågan om att 
få en utbildning gällande utvecklingssamtal. De svar vi fick var övervägande positiva till 
detta. Respondenterna ansåg att en utbildning skulle skapa en medvetenhet om vad de skulle 
kunna förvänta sig av samtalet. Det var dock några som inte ansåg att det skulle bli någon 
skillnad efter att ha haft en utbildning. Vi anser svaret om att det inte skulle bli några effekter 
som något överraskande då vi tidigare ställt frågor som visade att respondenterna inte var 
medvetna om syftet. Dessa svar anser vi kan förklaras med att de som har fått mer kunskap 
och information om samtalet är mer positiva till att få vidare utbildning än de som inte har fått 
någon information alls. Under våra samtal med respondenterna fick vi uppfattningen om att 
de som inte fått information tror sig vara medvetna om hur samtalet bör gå till, men genom de 
frågor vi ställde fick vi svar som visar på motsatsen. Vi vill hävda att de som inte har någon 
kunskap om utvecklingssamtal inte känner samma behov av information. Det som också kom 
upp under intervjun var att medarbetarna ansåg sig ha ett eget ansvar för samtalet, vi anser 
dock att det är svårt att ta eget ansvar för något som det inte existerar någon kunskap om. 
 
Vi ställde samma fråga till cheferna som vi interjuade för att se hur de ställde sig till att införa 
en utbildning om utvecklingssamtal i organisationen. De svar vi fick in var helt olika, vi anser 
att detta kan bero på att den ena chefen inte hade fått någon utbildning om utvecklingssamtal 
medan den andre hade fått det. Den chef som hade fått utbildning såg det som viktigt att lära 
ut vad ett samtal är och då framförallt syftet med det. Denne chef ansåg att vissa medarbetare 
kunde se utvecklingssamtal som något obehagligt, han eller hon ansåg att detta nog var 
vanligast i verkstaden. Chefen ansåg att det var viktigt att göra medarbetarna medvetna för att 

78 Lindgren Maria, Utvecklingssamtal mellan chefer och medarbetare. 
79 Ronthy-Östberg Marika & Rosendahl Suzanne, Samtal som utvecklar. 
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eliminera bilden om utvecklingssamtal som något obehagligt. Den andre chefen såg inte att en 
utbildning skulle få någon betydelse för utvecklingssamtalet eftersom han eller hon ansåg att 
medarbetarna redan var medvetna om vad ett utvecklingssamtal är. Respondenten ansåg att 
samtalet inte var påverkbart genom att ge en utbildning. Dessa två svar är varandras 
kontraster och som vi påpekat tidigare kan detta vara beroende på den bakgrund som cheferna 
har själva.  
 
Vad teorierna visar angående utbildning är; för att det ska existera någon kunskapsvinning 
måste den som skall utbildas ha erfarenhet om ämnet. De flesta respondenter hade erfarenhet 
om utvecklingssamtal eftersom de har varit på i alla fall ett tidigare. Det kan dock existera 
olika erfarenhet om det hela. Vad som kom fram under intervjuerna var att alla bara hade 
positiva erfarenheter. Vi anser precis som Lindgren att anledningen till att många medarbetare 
är nöjda med samtalet är på grund av okunskap. Det är svårt för medarbetaren att vara 
missnöjd med något som han eller hon tror är rätt. Råder det ingen tidigare kunskap om vad 
utvecklingssamtalets syfte är kan medarbetarna inte heller vara missnöjda med situationen.   
 
För organisationernas del är det viktigt att en utbildning ger positiva effekter. ”Det får inte 
kosta mer än det smakar80”. Vi anser att en utbildning om syftet med utvecklingssamtal får 
positiva effekter för organisationerna eftersom det idag existerar en så stor okunskap bland 
medarbetarna. En utbildning gör att medarbetaren ser vilka möjligheter ett utvecklingssamtal 
ger för den personliga utvecklingen. Det viktigaste med en utbildning är att det ger 
medarbetaren möjligheten att växa vilket även kan leda till att organisationen växer. 
 

55..22  HHUURR  MMÄÄTTEERR  VVII  KKVVAALLIITTÉÉ??  
 
Vi stödjer Alexandersons och Holtz uppfattning om att en generell definition av begreppet 
kvalité är omöjlig. Eftersom vi har olika värderingar av och associationer till begreppet går 
det inte att säga vad som är rätt eller fel sätt att tolka begreppet på.  
 
Vi anser att kvalité är ett begrepp som används i vårt vardagliga tal, därav blir vi opåverkade 
av definitionen. Vi är dock medvetna om att det blir svårigheter om vi försöker mäta kvalité. 
Då vi i denna uppsats inte är ute efter att mäta kvalitén i den bemärkelsen att statistiskt leta 
efter variabler från noll till ett utan enbart använder begreppet för att skapa oss ett 
helhetsbegrepp, finner vi denna form av användning relevant eftersom diskussionen om vad 
som är bra eller dålig kvalité inte berörs. Vi vill enbart få fram om det går att höja kvalitén på 
utvecklingssamtalen om utbildning ges till medarbetare. Vi vill påstå att kvalitén höjs när 
medarbetarna känner motivation och engagemang.   
 

80 Lundmark Annika, Utbildning i arbetslivet. 
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55..33  HHUURR  KKAANN  AANNSSVVAARR  PPÅÅVVEERRKKAA  UUTTVVEECCKKLLIINNGGSSSSAAMMTTAALLEETT??  
 
Ansvar kan ses ur många olika perspektiv och har olika betydelser beroende på hur vi ser på 
begreppet. Svenska Akademiens ordbok ser ansvar ur fem olika aspekter för att klarlägga 
begreppet. Aspekt tre som vi beskriver i vårt teoriavsnitt talar om att ”utsätta sig för ansvar” 
och den aspekten kopplar vi till den position cheferna på vårt undersökta företag besitter då de 
är ansvariga för att utvecklingssamtal genomförs. I aspekt två, ser vi en koppling till 
medarbetarna som står till svars för sitt görande eller samvete.81 Den de står till svars för är 
organisationen de arbetar för. 
 
Även företagsekonomiska forskare tar upp ansvar och dess betydelse på olika sätt. 
Kopplingen mellan ansvar och befogenheter kommer från Fayol och han menade att ansvar 
innebär makt och den som besitter makt bör uppträda på ett hedervärt sätt. Taylor däremot 
menade att ansvar är vad man svarar för i betydelsen av vad man ska göra. Vi ser en koppling 
till våra respondenters synvinkel på ansvar med Taylors teorier. Ansvar för dem var något de 
tog på sig och svarade för. Follet ser det dock enligt oss ur ett annorlunda perspektiv då hon 
anser att ansvar innebär att förhålla sig till den unika situationen. Utvecklingssamtalets 
grundidé om att ha en öppen och ömsesidig dialog anser vi stämmer överens med Follets 
tankar om ansvar.   
 
I vår insamlade data från organisationen fick vi genom vår fråga om vem som ansvarar för 
utvecklingssamtal fram att alla ansåg att chefen ansvarade för utvecklingssamtalet. Det 
direkta svaret var alltså chefen, men efter det uttalandet tvekade en respondent och tillade att 
”sen är det är jag som ser till att det blir av82”. En annan respondent svarade att det var chefen 
som hade ansvaret men medarbetaren kände ändå personligt ansvar för utvecklingssamtalet. 
Datan visar enligt oss att det råder en viss tveksamhet om vem som bär ansvaret för 
utvecklingssamtalet. Deras första instinkt står klart om att det i första hand är chefens ansvar 
men sen råder det olika uppfattningar om personligt ansvar bör finnas med. En förklaring som 
vi kan se är att det formellt sett står klart att chefen ska genomföra utvecklingssamtal men 
ingen diskussion har förts kring om medarbetaren själv bör ta ansvar för sitt eget 
utvecklingssamtal.  
 
Att ingen av våra respondenter svarade att det var medarbetarens ansvar och att ansvar kunde 
få en positiv effekt anser vi kan bero på att själva begreppet för dem har en negativ innebörd. 
Som Ulla Johansson tar upp i sin bok, Om ansvar, kan begreppet ses ur en krav- och 
kontrollaspekt. Begreppet får då en negativ laddning där ansvar endast innebär en massa 
”måsten”. Används endast denna aspekt glöms de positiva effekterna med att själv ta eget 
ansvar.     
 
Ingen av respondenterna nämnde personligt ansvar som en motivationsfaktor där ökat eget 
ansvar höjer den personliga kvalitén. Någon förklaring till detta kan vi inte hitta mer än att 
själva utvecklingssamtalets syfte inte ännu har spridits till alla medarbetarna.  
 

81 Johansson Ulla, Om ansvar. 
82 Samtal med medarbetarna den 29 april 2002 
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Herzbergs teori går ut på att motivationen ökar om medarbetaren känner sig tillfredsställd 
med sitt arbete, får erkännande för väl utfört arbete, får ansvar och kontroll över sin egen 
arbetssituation samt att han eller hon känner att det finns utvecklingsmöjligheter. Vi finner att 
själva utvecklingssamtalets syfte är ett sätt att ta tillvara på dessa motivationsfaktorer 
eftersom dessa delar tas upp på ett sådant möte. Känner inte medarbetarna till syftet eller tar 
personligt eget ansvar för sin situation ser vi en fara med att utvecklingssamtalet får brister. 
Vi anser att medarbetaren inte tar till sig de effekter och möjligheter som utvecklingssamtalet 
ger om de inte känner personligt eget ansvar. Förbättringar på utvecklingssamtalen blir då för 
oss att medarbetaren bör ta mer personligt ansvar för sitt samtal med chefen eftersom det då 
skapas motivation för båda parter.   
 
Som McClelland nämner i sin teori om motivation kan människor delas in i två olika grupper. 
Den första gruppen är den minoritet som drar sig till utmaningar och som är villiga att 
anstränga sig för att uppnå något. I den andra gruppen finns den stora majoritet som i princip 
inte alls bryr sig. Denna indelning är något vi har uppmärksammat bland de respondenter vi 
har intervjuat. Det finns enligt oss en motivation hos vissa till att utvecklas medan det  hos 
andra inte finns någon direkt motivation alls för utveckling. Detta kan enligt oss bero på att 
personen i fråga idag är nöjd med den position eller arbetsuppgift som den har i 
organisationen.  
 
Ronthy-Östberg och Rosendahl hävdar i Samtal som utvecklar som skrevs 1996, att 
medarbetarna i framtiden kommer ta initiativet till att genomföra utvecklingssamtal lika 
naturligt som cheferna. Detta har vi inte sett några indikationer på från vår insamlade data. 
Både cheferna och medarbetarna är dock i samförstånd med att det fortfarande är chefernas 
ansvar att ha utvecklingssamtal. Chefernas åsikt om att de fortfarande bör ta initiativet kan ses 
ur ett perspektiv om att de vill bibehålla sin maktposition. Många som sitter i maktpositioner 
idag är rädda för att förlora den kontroll de har och lämnar de över för mycket till 
medarbetaren kan det upplevas som hot. Att medarbetarna inte har tagit steget till att själva ta 
initiativet kan enligt oss bero på att de ännu inte blivit medvetna om de positiva effekter det 
skulle ge om de tog det ansvaret.  
 
Avslutningsvis i analysavsnittet om ansvar vill vi hävda att ett ökat personligt ansvar hos 
medarbetarna skulle få många positiva effekter på utvecklingssamtalet. Vi vill påstå att det 
skulle höja kvalitén eftersom motivationen och engagemanget skulle öka hos medarbetarna.   
 

55..44  RRÅÅDDEERR  DDEETT  OOKKUUNNSSKKAAPP  OOMM  SSYYFFTTEETT  MMEEDD  UUTTVVEECCKKLLIINNGGSSSSAAMMTTAALLEETT??  
 
Engquists definition av begreppet utvecklingssamtal är: ”En förberedd, regelbundet 
återkommande diskussion mellan chef och medarbetare, syftande till att utveckla individer 
och verksamhet och som präglas av ömsesidighet83”. Vi anser att denna definition inte 
stämmer överens med hur utvecklingssamtal fungerar idag. Vi vill hävda att det idag inte 
råder någon ömsesidighet i samtalet. Dock finner vi definitionen vara en god förebild om hur 
utvecklingssamtalet bör se ut.  
 

83 Engquists definition i Dahlkwist Matts, Kommunikation – utveckling och möjligheter. 
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En av anledningarna till att utvecklingssamtal inte upplevs som positivt hos alla beror enligt 
Bo Jäghult på att medarbetarna inte vet vad som förväntas av dem. Detta kan enligt oss 
kopplas samman med hur pass medvetna medarbetarna är om syftet. En tolkning vi gör 
utifrån vår datainsamling är att om medarbetaren inte vet syftet med samtalet blir det svårt att 
veta vad det är som ska förberedas.  
 
Susanne Mehrens menar att syftet med ett utvecklingssamtal ska vara att ge möjlighet till ett 
ömsesidigt utbyte av idéer, det ska även finnas utrymme till att följa upp arbetsresultat och ge 
beröm och kritik. Ett ömsesidigt utbyte av idéer innebär enligt oss att det ska vara fritt fram 
för både chefen och medarbetaren att framföra det de har att säga, båda ska ha lika stor rätt att 
”vädra sina åsikter”.  
 
En avgörande faktor för att kunna ha ett väl fungerande utvecklingssamtal är att alla är 
medvetna om syftet med att ha ett utvecklingssamtal. Vad vi dock upplevde under vår 
undersökning är att det saknas kunskap om syftet hos några respondenter. Vi anser att detta 
kan vara en anledning till att det inte får någon egentlig betydelse för medarbetarna, de får 
ingen ansvarskänsla för samtalet. Medarbetaren ser inte utvecklingssamtalet som ett sätt att 
uttrycka sig på som inte kan liknas vid samtalen på fikarasterna utan de ser det som ett samtal 
om hur de sköter sig på arbetsplatsen.  
 
Vet medarbetaren inte vad syftet är vet han eller hon heller inte vilka förväntningar de ska ha 
och då kan det även vara svårt att komma på egna frågor som kan tas upp, det vill säga det 
blir svårt att ta eget ansvar. Få av de vi intervjuade visste att syftet med utvecklingssamtal 
handlade om att såväl medarbetaren som organisationen ska kunna utvecklas. En respondent 
svarade: ”jag tror det handlar om förändring84”. Vi vill hävda att organisationer idag inte 
sprider tillräcklig information om syftet till sina medarbetare. Flera respondenter hade varken 
fått någon information angående syftet eller om vilka frågor som skulle tas upp under 
samtalet. I ett fall var det till och med så att medarbetaren hade blivit kallad till ett ”möte” och 
fick därmed inte veta att det var ett utvecklingssamtal han var på väg till. 
 
En av cheferna som vi intervjuade gav som förslag att det skulle finnas en slags 
informationsträff där medarbetarna och chefen ska närvara. Han menade att under den träffen 
ska chefen informera alla närvarande om vad syftet är med att hålla utvecklingssamtal. Han 
eller hon ska tydligt visa att det verkligen är något som kan utveckla såväl medarbetaren som 
organisationen. Chefen ska även vara tydlig och visa att det är något som han eller hon stödjer 
till fullo. På detta sätt anser den chef vi intervjuade att det skulle gå att öka medvetenheten 
hos medarbetarna om vad syftet är med utvecklingssamtal. Detta är något vi instämmer till 
viss del i eftersom vi anser att det kan vara en bra början till utveckling.  Genom att införa en 
informationsträff skulle de punkter som Jäghult tagit upp angående varför medarbetare ogillar 
utvecklingssamtal kunna lösas. Medarbetarna skulle då få en annan medvetenhet angående 
syftet med samtalet och skulle därmed kunna ha lite andra förväntningar, våga ha andra 
åsikter än chefen. Dock anser vi inte att ett införande av en informationsträff skulle vara 
lösningen på problemet utan en utbildning är enligt oss fortfarande nödvändig. 
 

84 Samtal med medarbetarna den 29 april 2002 
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55..55  FFÖÖRRBBEERREEDDEELLSSEERRNNAASS  BBEETTYYDDEELLSSEE  FFÖÖRR  UUTTVVEECCKKLLIINNGGSSSSAAMMTTAALLEETT    
 
Kerstin Ljungström hävdar i Samtal på jobbet, att om samtalen ska bli bra krävs såväl positiv 
nyfikenhet som gedigen förberedelse från båda parter. Hon anser även att det är här de största 
bristerna har funnits hittills. Att ha en positiv nyfikenhet innebär enligt oss att vara intresserad 
av vad som komma skall och att personen i fråga ser det som en utvecklingsmöjlighet att få gå 
på ett utvecklingssamtal. Vi anser att en gedigen förberedelse innebär att det krävs en noga 
genomgång, från såväl chefens som medarbetarens sida, av de frågor som kommer att tas upp 
under det planerade samtalet. 
 
Vid genomgången av det material som vi samlat in via våra intervjuer uppmärksammade vi 
att graden av förberedelse varierade. Svaren var mycket varierande, några förberedde sig 
genom att skriva ner egna frågor och läsa det kompendium som de fått medan andra inte 
förberedde sig alls. Den största skillnaden märkte vi mellan de som arbetade som tjänstemän 
och de som befann sig i produktionen, där tjänstemännen var de som förberedde sig mest. Det 
var endast ett fåtal som på eget initiativ hade sökt information angående utvecklingssamtal. 
 
Då många av medarbetarna arbetade i en grupp relativt nära sina chefer ansåg dessa att de fick 
det mesta sagt under de dagliga pratstunderna och uppstod det problem var det något som togs 
upp med en gång. Detta kan enligt oss vara en av anledningarna till att förberedelserna inför 
utvecklingssamtalen bland vissa medarbetare inte varit så stora. Vi ser dock en risk med att 
inte skilja mellan vardagliga pratstunder och att ha ett utvecklingssamtal. Brister såsom 
dokumentation gör att den vardagliga pratstunden inte kan bli substitut.85  
 
Avslutningsvis vill vi hävda att samtalet inte ger organisationens önskade effekter om 
förberedelse från någon part saknas. 
 
 
 
 
  
 
 
 

85 Ljungström Kerstin, Samtal på jobbet. 
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66..SSLLUUTTSSAATTSSEERR  
 

 
  
Som avslutning till denna uppsats kommer vi nedan i punktform redovisa för den diskussion vi 
fört i vårt analyskapitel kring vår problemdiskussion samt beskriva de reflektioner vi har 
gjort under arbetets gång.   
 
 
• En avgörande faktor för att kunna få ut alla önskade effekter av utvecklingssamtalet är att 

alla är medvetna om syftet med att ha samtalet. Detta kan ses som en självklarhet, men vår 
undersökning visar att medvetenhet om syftet inte existerar.  

 
• Vi anser precis som Lindgren att anledningen till att medarbetarna inte ser några brister 

med utvecklingssamtalet idag är för att de saknar kunskap.  
 
• En utbildning om syftet med utvecklingssamtal anser vi bara har positiva effekter för 

såväl medarbetarna som för organisationen. Vi anser att genom utbildning kommer 
kvalitén på utvecklingssamtalet att påverkas.  

 
• En förutsättning för att kvalitén på utvecklingssamtalet skall påverkas är att alla, såväl 

medarbetare som chefer, tilldelas utbildning.  
 
• Vi anser att inställningen till ökade utbildningsinsatser är beroende av hur medvetna 

medarbetarna är om syftet med utvecklingssamtalet. De som är positiva till utbildning är 
de som tidigare har fått någon form av information.  

 
• Vi drar en koppling till utbildning och ökat eget personligt ansvar. Vi menar att om 

medarbetarna får utbildning om samtalet leder det till ökat eget ansvar och engagemang. 
Utan utbildning finner vi det svårt att ta eget personligt ansvar för sitt samtal.   

 
• Förberedelse inför utvecklingssamtalet finner vi vara en nödvändig faktor om samtalet ska 

få önskat resultat. Vi hävdar att samtalet inte ger organisationen önskade effekter om 
förberedelse från någon part saknas. Vi vill påstå att saknas det kunskap om syftet med 
utvecklingssamtal utgår även förberedelserna.  

 
• Kommer utvecklingssamtal att se annorlunda ut i framtiden? Vi anser att en utbildning till 

alla om utvecklingssamtalet är nödvändig för att det ska ske en förbättring. Men för att 
detta ska ske krävs viljan till förändring hos medarbetarna. 
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  --  KKVVAALLIITTÉÉNN  PPÅÅ  UUTTVVEECCKKLLIINNGGSSSSAAMMTTAALL  --  
 
 

66..11  RREEFFLLEEKKTTIIOONNEERR  
 
En genomgående reflektion vi har haft under arbetets gång är att tiden har varit knapp. Vi 
känner dock att vi har utnyttjat den till fullo. Hade mer tid varit tillgänglig skulle vi valt att gå 
ut till fler organisationer och intervjuat fler medarbetare. Bredare data att grunda vår analys på 
finner vi skulle ha varit önskvärt, men anser ändå att vår nuvarande data ger en sanningsenlig 
bild av verkligheten.  
 
En reflektion vi gör gällande intervjuerna är att vi kunde ha ställt fler frågor angående 
utbildning. Vi anser oss kunnat få mer uttömmande svar om vi hade frågat mer om utbildning 
och dess innehåll.  
 
Vi har även lärt oss att det inte går att spara filer en gång för mycket! 
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  --  KKVVAALLIITTÉÉNN  PPÅÅ  UUTTVVEECCKKLLIINNGGSSSSAAMMTTAALL  --  
 
 

77..IIDDÉÉEERR  TTIILLLL  FFOORRTTSSAATTTTAA  SSTTUUDDIIEERR  
 

 

77..11  KKOONNTTRRAASSTTEENN  MMEELLLLAANN  TTJJÄÄNNSSTTEEMMÄÄNN  OOCCHH  PPRROODDUUKKTTIIOONNSSAARRBBEETTAARREE  
 
Att det skulle finnas skillnader på information och utbildning av utvecklingssamtal mellan 
tjänstemän och produktionsarbetare var inget vi trodde oss skulle få fram utan detta resultat 
var oväntat. Vi finner ändå detta nämnvärt att ta upp i vårt arbete eftersom resultatet gav så 
tydliga kontraster. Nedan börjar vi med att ta fram utdrag ur vår datasammanställning för att 
vidare analysera påståenden.   
 
Vilken information har Ni fått om syftet med utvecklingssamtal? 
 
Tjänsteman: ”Vi fick ett kompendium med frågor som skulle tas upp under samtalet, så att vi 
kunde förbereda oss”. 
Tjänsteman: ”Jag fick en enkät om vilka frågor som skulle beröras.” 
Produktionsarbetare: ”Ingen speciell mer än att allt ska komma fram, alla ska få tid att säga 
sitt.” Men utbildning har inte tilldelats. ”Chefen har en lapp med punkter man ska gå igenom 
och analyseras.” 
Produktionsarbetare: ”Det har vi nog inte fått.” ”Jag tror att syftet handlar om 
förbättringar”. 
 
Hur lång tid pågår samtalet? 
 
Tjänsteman: ”Det pågick 1½ timme, det blev lite stressigt i slutet för chefen skulle med 
tåget, men det var avsatt två timmar.” 
Tjänsteman: ”Det pågick i tre timmar och det kändes tillräckligt.” 
Produktionsarbetare: ”Det tog 15-30 minuter och det kändes tillräckligt.” 
Produktionsarbetare: ”½ - 1 timme, vilket var tillräckligt.” 
 
Kontrasten mellan svaren anser vi visar tydliga tecken på att tjänstemännen har fått mer 
information och tid för utvecklingssamtalet än vad produktionsarbetarna har. En tolkning vi 
gör är att cheferna på tjänstemannasidan har tagit till sig mer av syftet med utvecklingssamtal 
och delat med sig av den information och utbildning de har tilldelats.  
 
Att utvecklingssamtal inte sker på samma villkor för chef och medarbetare visar sig tydligt på 
produktionssidan eftersom medarbetarna inte har fått någon mall innan om vad som kommer 
att tas upp på mötet. Chefen i produktionen har dock inte fått någon utbildning om hur ett 
utvecklingssamtal skall genomföras och med det anser vi att det är svårt för honom att 
genomföra ett ”bra samtal”, det vill säga ett samtal enligt de normer som vi anser att en 
utbildning skulle kunna ge.  
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  --  KKVVAALLIITTÉÉNN  PPÅÅ  UUTTVVEECCKKLLIINNGGSSSSAAMMTTAALL  --  
 
 
Datainsamlingen visar även att det läggs ner mer tid på utvecklingssamtalen på 
tjänstemannasidan. Medarbetarna i produktionen anser dock att de fått tillräckligt med tid, 
men det tolkar vi som att det är för att de inte vet innan vad som skall tas upp. Vi hittar inga 
teorier eller studier som visar att tjänstemän har mer att ta upp i ett utvecklingssamtal än vad 
medarbetare i produktionen har så därav ser vi inga kopplingar med det. Utvecklingssamtal 
för oss är som Engquist definierar det:” En förberedd, regelbundet återkommande diskussion 
mellan chef och medarbetare, syftande till att utveckla individer och verksamhet och som 
präglas av ömsesidighet.”86 Detta resultat visar endast enligt oss på att utvecklingssamtalen 
inte är riktigt färdigutvecklade i produktionen ännu.    
 
Vi menar alltså att det finns en tydlig kontrast på utvecklingssamtalets utformning mellan 
medarbetare på tjänstemanna- respektive produktionssidan. Att få information innan om vad 
som kommer att tas upp gör att medarbetaren blir medveten och kan förbereda sig på ett bättre 
sätt än vad som skulle kunna göras utan detta. Orsaken till varför inte detta görs i 
produktionen finner vi svårt att analysera utifrån den data vi samlat in, men möjligt skulle 
kunna vara att de i produktionen inte tilldelats de resurser som krävs för att genomföra 
utvecklingssamtal på rätt sätt. Chefen på tjänstemannasidan ansvarade för att genomföra 20 
utvecklingssamtal medan produktionschefen ansvarade för 45 stycken.    
 
 
 
 

86 Engquists definition i Dahlkwist Matts, Kommunikation – utveckling och möjligheter, sid 95 
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    BBIILLAAGGAA    
 
 

  
IINNTTEERRVVJJUUUUNNDDEERRLLAAGG  TTIILLLL  MMEEDDAARRBBEETTAARREE  

 
 
Man   Kvinna 
 
Ålder ........... 
 
Anställningsår ............. 
 
Arbetsuppgifter .................................................................................................... 
 
 

1. Vilka erfarenheter har Ni av utvecklingssamtal? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

2. Vilka skillnader har Ni upplevt mellan olika samtalsledare? 
 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

3. Vilken information har Ni fått om syftet med utvecklingssamtal? Övrig 
information? Utbildning? 

 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

4. Hur förbereder Ni er inför det årliga utvecklingssamtalet? 
 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

5. Hur upplever Ni miljön där samtalen hålls? 
 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 
  
    



    BBIILLAAGGAA    
 
 

6. Hur lång tid pågår samtalet? 
 

- Känns det tillräckligt? 
 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 

7. Hur upplevs kommunikationen i samtalen? 
 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

8. Vad pratar Ni om under samtalet? 
 

- Vem bestämmer innehållet? 
- Vilka förväntningar har Ni på samtalet? 
- Hur stämmer innehållet överens med dessa förväntningar? 

 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

9. Vem anser Ni bär ansvaret för utvecklingssamtalen? 
 

- Känner Ni personligt eget ansvar för Ert samtal? 
 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

10. Vilka effekter tycker Ni att samtalen har för er personliga utveckling i företaget? 
 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 
 
  
    



    BBIILLAAGGAA    
 
 

11. Vilka brister ser Ni med samtalen? 
 

- Hur kan dessa förbättras? 
 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

12. Vilka effekter tror Ni att utvecklingssamtalet skulle få om utbildning ges?    
 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

13. Övriga synpunkter 
 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
  

 
 
 

 
 
  
    



    BBIILLAAGGAA    
 
 

IINNTTEERRVVJJUUUUNNDDEERRLLAAGG  TTIILLLL  CCHHEEFF  
 
 
Anställningsår ............. 
 
Arbetsuppgifter .................................................................................................... 
 
Företagskultur ....................................................................................................... 
 
Personalpolicy ....................................................................................................... 
 
 

1. Vilka erfarenheter har Ni av utvecklingssamtal? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

2. Vilket syfte har Ni med att genomföra utvecklingssamtal? 
 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

3. Vilken information ger Ni till era medarbetare om syftet med utvecklingssamtal? 
Övrig information? Utbildning? 

 
- Vilken utbildning och information får samtalsledaren? 

 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

4. Hur förbereder Ni er inför det årliga utvecklingssamtalet? 
 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

5. I vilken miljö genomför Ni samtalen? Hur upplever Ni denna? 
 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 
  
    



    BBIILLAAGGAA    
 
 

6. Hur lång tid pågår samtalet? 
 

- Känns det tillräckligt? 
 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 

7. Hur upplevs kommunikationen i samtalen? 
 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

8. Vad pratar Ni om under samtalet? 
 

- Vem bestämmer innehållet? 
- Vilka förväntningar har Ni på samtalet? 
- Hur stämmer innehållet överens med dessa förväntningar? 

 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

9. Vem anser Ni bär ansvaret för utvecklingssamtalen? 
 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

10. Vilka effekter tycker Ni att samtalen får för medarbetarnas personliga 
utveckling i företaget? Ser ni några samband? 

 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 
 
  
    



    BBIILLAAGGAA    
 
 

11. Vilka brister ser Ni med samtalen? 
 

- Hur kan dessa förbättras? 
 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

12. Vilka effekter tror Ni att utvecklingssamtalet skulle få om utbildning till 
medarbetarna gavs?  Skulle kvalitén på samtalen öka och leda till ökat eget 
ansvar hos medarbetarna?  

 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

13. Övriga synpunkter 
 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
  
    



    BBIILLAAGGAA    
 
 

DDAATTAASSAAMMMMAANNSSTTÄÄLLLLNNIINNGG  AAVV  MMEEDDAARRBBEETTAARRNNAASS  IINNTTEERRVVJJUUEERR  

  
 
Man 2,3,4,6,7,8  Kvinna 1,5 
 
 
Ålder:   1. 26 2. 29 3. 39 4. 28  
  5. 37 6. 55 7. 55 8. 31  
 
 
Anställningsår:  1. 2001 2. 2001 3. 1984  4. 2002 
     
  5. 1987 6. 1964 7. 1995 8. 1998  
 
 
Arbetsuppgifter .................................................................................................... 
 
1. Systemutvecklare 
2. Lab.ingenjör på utvecklingsavdelningen. 
3. Styransvarig, truck och packrapportering. 
4. Lagerhantering och truckkörning. 
5. Montering av växlar. 
6. Konstruktör och samordnare för utveckling. 
7. Cirkulerar, kör robot och sköter ugnar. 
8. Robotoperatör, flödesansvarig för en grupp. 
 
 

1. Vilka erfarenheter har Ni av utvecklingssamtal? 
 

1. ”Detta är min första anställning sedan jag studerade, så jag har bara haft ett 
utvecklingssamtal”. 
2. Har haft ett utvecklingssamtal sedan anställningen. 
3. Har tagit problemen direkt eftersom man varit i en liten grupp, väntar inte på 
utvecklingssamtalen. Har haft utvecklingssamtal 1 ggr/år 
4. Aldrig tidigare, ”Nej innan har jag inte varit så mycket på utvecklingssamtal” 
5. Positiva erfarenheter, har endast haft utvecklingssamtal på detta företag. ”Tidigare var det 
väl mer ett lönesamtal”.  
6. Positiva erfarenheter, har haft utvecklingssamtal i sex sju år. 
7. ”Det är väl givande, man får säga vad man tycker och tänker. Nu var det ett par år sedan 
sist” 
8. ”Har lite grann erfarenheter av det.” 
 
 

 
 
  
    



    BBIILLAAGGAA    
 
 

2. Vilka skillnader har Ni upplevt mellan olika samtalsledare? 
 
1. 
2. 
3. Inga större skillnader  
4. 
5. ”Jag har haft samma samtalsledare” 
6. ”Det är bättre styrt nu än tidigare, idag finns det fler regler och har något att följa.”  
7.  
8. ”De var ganska så lika.” 
 
 

3. Vilken information har Ni fått om syftet med utvecklingssamtal? Övrig 
information? Utbildning? 

 
 
1. ”Vi fick ett kompendium  med frågor som skulle tas upp under samtalet, så att vi kunde 
förbereda oss”. Ingen utbildning gavs. 
2. ”Ingen information mer än den jag beskaffat mig själv, har tittat på en CD-skiva som SIF 
har. Sen fick jag en enkät om vilka frågor som skulle beröras.” 
3.  ingen information eller utbildning, vi kör spontant 
4. ”Nej inget speciellt så.”  
5. Information från chefen. 
6. ”Har gått utbildning genom SIF eftersom jag sitter med i styrelsen, men har även tidigare 
fått information fått företaget.” 
7. ”Det har vi nog inte fått”. ”Jag tror att syftet handlar om förbättringar” 
8. ”Ingen speciell mer än att allt ska komma fram, alla ska få tid att säga sitt.” Men utbildning 
har inte tilldelats. ”Chefen har en lapp med punkter man ska gå igenom och analysera. 
 
 

4. Hur förbereder Ni er inför det årliga utvecklingssamtalet? 
 
1. ”Jag läste igenom frågorna och försökte svara på dem”. 
2. ”Jag gick igenom frågorna och kollade mina mål, hade någon egen fråga som jag ville ta 
upp.” 
3.  Ingen förberedning det sker spontant 
4. Det gjorde jag inte. ”ler” ”Visste bara att det var ett möte liksom , det blev lite 
utvecklingssamtal sen.”  
5. ”Jag förberedde mig inte” 
6. ”Inte mycket”, ler. Tittar på vad som diskuterades förra året och kanske skriver ner någon 
punkt som ska tas upp.  
7. ”Jag förberedde mig inte, försöker alltid säga vad jag tycker och vara uppriktig”. 
8. ”Ja, ingenting, det kommer när man sitter där inne. Jag har inget nedskrivet.” 
 
 

 
 
  
    



    BBIILLAAGGAA    
 
 

5. Hur upplever Ni miljön där samtalen hålls? 
 

1. ”Jo, det var mysigt, vi var på ett fik”. Det var med närmsta chefen. 
2. ”Vi var på labbet och det var helt OK. Vi har ett nära samarbete med chefen så vi är 
delaktiga i miljön”. ”Han är inte chef på det sättet så det kändes bra” 
3. Sitter i ett avskilt rum, ett kontorsrum 
4. Satt i en lokal har på företaget. Det fungerade bra.  
5. ”Vi satt på chefens kontor vilket man egentligen inte ska göra, men det spelar inte så stor 
roll för mig”. 
6. ”Det är olika, ibland är det på chefens kontor men på senare tid har det varit på neutral 
plats. Skillnaden är att man blir mindre störd, men annars tycker jag inte att det har någon 
betydelse.” 
7. Satt på chefens kontor vilket var okej. 
8. ”På chefens kontor och det känns ganska bra.” 
 
 

6. Hur lång tid pågår samtalet? 
 

- Känns det tillräckligt? 
 

1. ”Det pågick 1½ timme, det blev lite stressigt i slutet för chefen skulle med tåget. Men det 
var avsatt två timmar”. 
2. Det pågick i tre timmar och det kändes tillräckligt. 
3. Det tog 15-30min och det kändes tillräckligt 
4. ”Aaa 20 min, Aaa det kändes bra.”  
5. ½ - 1 timme, vilket var tillräckligt. 
6. ”En timme ungefär, men vi får hålla på hur länge som helst, tror att det är avsatt två 
timmar.”  
7. ”Det pågick 45 minuter – en timme och det kändes tillräckligt”. 
8. ”En timme ungefär, det får ta den tid det tar, känner ingen press.” ”Man får sitta där tills 
man är färdig.”  
 
 

7. Hur upplevs kommunikationen i samtalen? 
 
1. ”Det var tvåvägskommunikation, det var lätt att prata med chefen”. 
2. Det var tvåvägskommunikation. ”Han är bra på det sättet, han lyssnar.” 
3. Dialog 
4.” Aaa det var chefen och jag. Det var chefen som ställde frågorna och jag som svarade, 
jajemen. ”  
5. ”OK” 
6. ”Det varierar mellan cheferna, men just nu fungerar det bra.” ”Nu när det är bättre styrt 
fungerar detta bättre, man tappade tråden innan.” 
7. ”Okej, det känns ärligare när det kommer från chefen än att man får höra det bakom 
ryggen”. 
8. ”Ganska tvåvägs, han är inte så chefig av sig.” Handlar om personlighet. 
 
 
 
  
    



    BBIILLAAGGAA    
 
 

8. Vad pratar Ni om under samtalet? 
 

- Vem bestämmer innehållet? 
- Vilka förväntningar har Ni på samtalet? 
- Hur stämmer innehållet överens med dessa förväntningar? 

 
1. ”Vi pratade om företagets mål var klara, hur jag upplevde arbetssituationen, trivseln på 
arbetsplatsen, hur samarbetet med andra medarbetare fungerade, vilka mål som fanns, om 
medarbetaren kände sina arbetsuppgifter som en tillräcklig utmaning, arbetsmiljön, hur han 
var som chef, hur jag var som medarbetare”. Innehållet bestämdes enligt medarbetaren av 
chefen då det var han som hade gjort kompendiet. Förväntningarna var att hon skulle vara 
nervös och hon trodde att det skulle bli svårt att prata, men det visade sig vara tvärtom. 
Hennes förväntningar stämde överens med innehållet och hon hoppas att de mål som togs upp 
kommer att uppfyllas. 
2. ”Pratade om jobbet från början, vad jag gjort bra, mindre bra och vad som kan förbättras, 
vilka mål som vi hade för framtiden. Vi utgick från mallen så innehållet bestämdes utifrån 
detta.” ”Ja, jag tycker innehållet stämde överens med mina förväntningar” 
3. Om det är något som inte fungerar och om man vill ha andra arbetsuppgifter. Vad som skall 
göras i framtiden. Det är chefen som bestämmer innehållet. Jag hade inga förväntningar. 
Innehållet stämmer överens med mina förväntningar 
4. Det var lite om visionen och att ta på sig mer arbetsuppgifter. Det var nog båda sidor som 
bestämde innehållet. ”Äh inga speciella förväntningar.  
5. ”Vi pratade om trivsel och vidare utveckling”. ”Jag fick ett förtryckt papper – vet inte vem 
som skrivit frågorna”. ”Vi är nio stycken i vår grupp och vi försöker ha en öppen dialog”. 
Tyckte det var bra innehåll i samtalet. 
6. ”Det är både beröm och kritik till både mig och min chef. Det är öppna kort!” Innehållet 
bestäms av en rutin som båda parter godkänt och denna följs. ”De förväntningarna jag har på 
samtalet är att det som sägs skall gälla under året och det har det gjort tycker jag!” 
7. ”Vi pratade om brister och fel och utveckling på jobbet”. Vem som bestämde innehållet, 
”det var en bra fråga, det gjorde nog chefen”. Förväntningarna var att få höra om utveckling i 
arbetet sedan senaste samtalet. Förväntningar på framtiden var att få ha kvar jobbet.  
8. ”Vi pratar om allmänna frågor om det är något jag inte trivs med, synpunkter på honom och 
arbetsuppgifter. Kom inte ihåg frågorna exakt men det är högt i tak så att säga.” ”Tror dock 
inte att allt kommer ut av alla, nyanställda är oroliga över hur chefen ska reagera.” ”Mina 
förväntningar är att det ska bli bättre, det vi kommer fram till ska bli åtgärdat.” ”Till viss del 
är det chefen som för samtalet, det är ju han som har stödorden, men jag kan gå in och avbryta 
hela tiden om jag vill.” 
 
 

 
 
  
    



    BBIILLAAGGAA    
 
 

9. Vem anser Ni bär ansvaret för utvecklingssamtalen? 
  

- Känner Ni personligt eget ansvar för Ert samtal och i så fall på vilket sätt? 
- Hur tror Ni att eget ansvar kan påverka samtalet? 
 

1. ”Att kalla till samtal ligger på chefen. Men det är klart, känner jag ett behov av att prata så 
är det jag som får ta kontakt”. 
2. ”Chefen!”, tvekar. ”Ahh, det är ju han som ska se till att det blir gjort, men sen är det mitt 
ansvar att det blir av”. ”Vill jag utveckla mig är det upp till mig” 
3. Chefen skall se till så att det blir gjort men jag känner eget ansvar. 
4. Jag tycker att det är chefen och platsansvarig som har ansvaret. ”Eget ansvar har man väl i 
och för sig också . Man borde kanske göra det.”  
5. ”Det är närmsta chef som har det ansvaret”. Känner även ett personligt ansvar. 
6. ”Min chef. ” ”Det enda personliga ansvaret man har är att tvinga fram själva 
utvecklingssamtalet på företaget för det är viktigt!” 
7. ”Både chefen och medarbetaren, visst känner jag personligt ansvar”. ”Jag har lärt mig att ta 
ansvar för det man gör enda sedan min barndom, tror att det är en generationsfråga”. 
8. ”Ja, det kanske inte är han”, ler. ”Men han har som sagt mallen och kan ta bort vissa frågor. 
Vi borde kanske ta mer ansvar, men det är ju inte så att vi känner att nu är det dags för samtal. 
Möjligt om man tog mer ansvar att det skulle se annorlunda ut då.” 
 
 

10. Vilka effekter tycker Ni att samtalen har för er personliga utveckling i företaget? 
 
1. ”Det har stor betydelse, om jag vill göra något annat kan jag påverka min arbetssituation. 
Ger jag inga signaler om att något är fel sker det inte heller några förändringar”. 
2. ”Positiva effekter, fick mer ansvarsuppgifter. Fick även veta måttstock var jag står och vad 
jag kan förbättra.”  
3. Vissa år har man märkt direkta förändringar, vissa år blir det ingenting. Om man vill ha nya 
arbetsuppgifter. 
4. Inget än så länge.  
5. ”Visst sker det en förändring och jag känner att det finns en möjlighet till utveckling”. 
Känner att hon är ”färdiglärd”. 
6. ”Jag fick igenom den utbildning jag tog upp att jag ville ha så positiva effekter får jag 
säga.” 
7. ”Får lära mig mer saker i fabriken, jag flyttas runt till olika ställen”. 
8. ” Hade anmärkning om ledighetsansökan förra gången och det har han faktiskt skärpt sig 
med.” 
 
 

 
 
  
    



    BBIILLAAGGAA    
 
 

11. Vilka brister ser Ni med samtalen? 
 

- Hur kan dessa förbättras? 
 
1. ”Nej, eller ja, det var där säkert men inget som jag kommer på nu”. 
2.  ”Förbereda sig mera.” ”Man hinner göra mycket och det händer en hel del på ett år, svårt 
att få med allt på detta samtalet. Gäller att förbereda sig och dokumentera!” 
3. Inga.                 
4. Ah jag vet inte, nej jag ser inga. 
5. ”Jag tycker att de är bra som de är”. ”Om mer eget ansvar kanske jag skulle vara mer 
förberedd”. 
6. ”Ser inga just nu” 
7. ”Bra att ventilera”. 
8. ”Det är ju det att han har punkterna! Fast det är ju inte framtagit av honom, det är ju någon 
annan bildad person som har gjort det. Något som kan förbättras skulle vara om man som 
komplement gjorde en anonym enkät med ungefär samma frågor, då tror jag man hade fått 
annorlunda svar. Det kommer nog fram mer då.” 
 
 

12. Vilka effekter tror Ni att utvecklingssamtalet skulle få om utbildning ges?    
 

1. ”Då hade jag kanske vetat mer vad jag skulle kunna förvänta mig, kunde ställa andra 
frågor”. 
2. Tror inte att det skulle bli några effekter, det är vanliga frågor med dialog och diskussion. 
”Det är upp till var och en att ta eget ansvar för sin utveckling och jag tror inte att en 
utbildning skulle gör det bättre.” 
3. ”Jaaa, det hade det nog gjort. Jag hade kanske haft några fler förslag att komma med.” 
4. Möjligt eftersom man inte förbereder sig.  
5. ”Inställningen kanske förändras”. 
6. ”Har redan fått utbildning om detta genom facket så jag kan inte svara på detta.” ”Men jag 
tror att samtalet skulle påverkas om utbildning gavs om syftet.” 
7. ”Möjligt att jag tagit större ansvar”. 
8. ”Inga effekter” 
 

13. Övriga synpunkter 
 

1. ”Jag tycker att det är bra att jag får veta lite grann vad chefen tycker, hur ens arbetsinsats 
har varit och vad man kan förbättra”. 
2. Dokumentera mera! Något som saknas är utbildningsnivån, inga intyg ges.  
3. Nej, inget speciellt.   
4. Nej är nöjd 
5. ”Nej” 
6. ”Tidigare var utvecklingssamtal inte så viktigt, hann man med det så var det bra. Nu är det 
inte i ropet längre utan här är det ordning och reda!” ”Att ha utvecklingssamtal ingår även i 
vårt kvalitetssystem.” 
7. ”Vi har stora friheter, ansvar är viktigt”. 
8. ”Nej!” 
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