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– ideal och verklighet 
 

En studie om hur verktyget används i praktiken 
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1 Jönsson. G. Utvecklingssamtal och andra samtal som ledningsinstrument, Stockholm, Publica, 1995. 
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Förord 
 
 
Med dessa inledande ord vill vi tacka de personer som varit oss behjälpliga i 
arbetsprocessen.  
 
Först ett tack till vår handledare Göran Alsén för goda råd och synpunkter på 
uppsatsens inriktning. Vi vill även tacka de chefer och medarbetare som tog sig 
tid att medverka vid intervjuer och delta i enkätundersökningen. Tack även till 
vår ”korrekturläsare”.  
 
Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott och roligt samarbete! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ronneby den 16 februari 2004 
 
 

 
                Stina Gustafson                    Maria Johansson                    Jessica Netterberg 
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Sammanfattning 
 
Titel: Utvecklingssamtal – ideal och verklighet. En studie om hur verktyget används i 

praktiken. 
Författare: Gustafson Stina, Johansson Maria, Netterberg Jessica  
Handledare: Göran Alsén 
Institution:  Institutionen för ekonomi och management, Blekinge Tekniska Högskola 
Kurs: Kandidatarbete inom företagsekonomi, 10 poäng 
 
Syfte: I en marknad som är så föränderlig, konkurrensutsatt och teknikintensiv såsom 

it-telekombranschen är det viktigt att skapa en lärande miljö och undvika 
resursslöseri av kunskap och kompetens. I litteraturen presenteras ett antal 
verktyg som kan användas för att undvika sådana problem, exempelvis 
utvecklingssamtal. Med utgångspunkt i problemdiskussionen ovan är syftet 
således att beskriva utvecklingssamtalets roll. Syftet är även att beskriva hur två 
företag i it-telekombranschen använder sig av detta verktyg i praktiken för att ta 
tillvara och behålla den kunskap och kompetens som finns i företaget samt lägga 
grund för vidareutveckling av medarbetare och på så sätt strategiskt leda 
verksamheten vidare och nå uppsatt mål. Frågeställningarna som ligger till 
grund för syftet, tjänar till att undersöka det upplevda sambandet mellan nyttan 
av utvecklingssamtal och tillvaratagande, bibehållande samt utveckling av 
kunskap och kompetens.  

Metod: Denna uppsats är i huvudsak hermeneutiskt orienterad. Syftet är att förstå, tolka 
och undersöka ett fenomen och subjektiva upplevda samband. Eftersom en del 
av syftet bestod i att undersöka teori mot verklighet blev det nödvändigt med en 
empirisk undersökning för att samla in primärdata ute på de valda företagen. I 
uppsatsen är angreppssättet kvalitativt men vid valet av metod vid datainsamling 
och analys finns inslag av både kvalitativ och kvantitativ metod. Val av 
angreppssätt i denna uppsats grundar sig i ambitionen att beskriva och få mer 
vetskap om hur människor upplever utvecklingssamtalet som ett sätt för företag 
att ta tillvara och behålla kunskap och kompetens. Datainsamlingen bestod i att 
undersöka två företag i den snabbföränderliga it-telekombranschen genom 
intervjuer med personer på chefsbefattningar samt en enkätundersökning med ett 
antal medarbetare på varje företag. 

Slutsats: De båda undersökta organisationerna tyckte att utvecklingssamtal är ett bra 
verktyg, men användandet av det skiljde sig något åt. I det ena fallet verkade det 
vara väldigt strukturerat och styrt till förberedelse och innehåll, men däremot 
fanns det brister i uppföljningen. I det andra fallet var ramarna så lösa, att det 
kanske kan vara svårt att sammankoppla företagets mål med individens behov. 
Då ett samhälle bygger på ömsesidigt beroende borde utvecklingssamtal vara 
något som är gynnsamt för alla typer av företag. För att bli lönsamma samt 
kunna driva sin verksamhet vidare är det viktigt att utvecklingssamtalsverktyget  
inte förblir endast en symbolisk handling utan att dess potential verkligen 
utnyttjas. 
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Abstract 
 
Title: Personnel development talk – theory and practice. A study of how the tool is 

used in reality. 
Authors:  Gustafson Stina, Johansson Maria, Netterberg Jessica  
Supervisor: Göran Alsén 
Department: Department of Business Administration & Management, Blekinge Institute of 

Technology 
Course: Bachelor Thesis in Business Administration 
 
Purpose: The purpose is to describe how two companies in the IT-telecom industry use 

PD-talk as a tool to take care of and retain the knowledge and competence that 
exists within the company and by doing so strategically lead activity further and 
reach company goals. The questions at issue that laid the foundation for the 
purpose, serve to examine the experienced connection between the benefit of 
PD-talk and the safeguarding, preservation, and development of knowledge and 
competence. 

Method: This thesis has a mainly non-positivistic approach. The purpose is to understand, 
interpret, and examine a phenomenon and subjective experienced relations. 
Since part of the purpose was to examine theory against reality, it was necessary 
to carry out an empirical investigation to acquire primary data in the selected 
companies. This thesis is based on qualitative research, but the choice of method 
for the acquisition of data and analysis signifies the element of both qualitative 
and quantitative method. The ambition was to describe and gain more 
knowledge about how people experience PD-talk as a mean for companies to 
retain and take care of knowledge and competence. The acquisition of data 
consisted of exploring two different companies in a specific industry using 
interviews with managers and a survey to a number of employees in each 
company.   

Conclusions : Both companies think PD-talk is a good tool for retaining and developing 
knowledge and competence, but their usage differed slightly. In one company 
PD-talk seemed to be very structured and controlled in content, but they lacked 
somewhat in follow-ups. The other company had very loose frames concerning 
PD-talk, something that may make it difficult for them to connect company 
goals with the different needs of employees. A society is built on interdependent 
organizations, something that would make PD-talk favourable for all types of 
companies. For a company to reach its goals and carry on its daily business, it is 
important that PD-talk does not remain something symbolic, but is used to its 
full potential.   
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1. Inledning 

 
”Ett företag som vill klara sig under och efter 1990-talet måste hitta ett sätt 
att ta vara på varje anställds intelligens. Om man inte ständigt tänker på att 
göra varje person mer värdefull har man inte en chans. Vad är alternativet? 
Bortslösade begåvningsresurser? Oengagerade medarbetare? En arbetskraft 
som är arg eller uttråkad? Det är inte rimligt.”2 
 

1.1 Problembakgrund och studieområde 
I en debattartikel i Dagens Industri från 2003 görs en sammanfattning av en undersökning 
som gjorts bland Sif-anslutna chefer inom It-telekombranschen. Enligt artikeln och 
undersökningen finns det tecken som tyder på att många vill söka sig bort från branschen, en 
bransch som är mycket betydelsefull för Sveriges tillväxt. Orsakerna är framförallt de 
nuvarande arbetsvillkoren och den svaga  arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att de företag 
som verkar inom denna bransch blir bättre på att motivera de anställda att stanna kvar inom 
branschen och även ser till att locka till sig nya medarbetare. Företagen måste bli bättre på att 
tillvarata medarbetarnas kunskaper och kompetenser och ge de anställda möjligheter till 
vidareutveckling för att skapa en positiv utveckling inom branschen.3 

Debattartikeln som nämnts ovan tar upp ett problem som känns aktuellt och relevant. På en 
skola som Blekinge Tekniska Högskola syns det till exempel på det ökande antalet lediga 
utbildningsplatser på it-telekomutbildningarna. Fokusen på kunskap och information i 
samhället i stort går tydligt att uppfatta, men egna erfarenheter från arbetsplatsers förmåga 
eller vilja att ta vara på kunskap och kompetens är inte lika positiv. Funderingar kring dessa 
frågor väckte intresse för detta studieområde.  

1.1.1 Kompetens som värdeskapare 
I ett modernt samhälle av idag är information och kunskap inte längre någon bristvara, istället 
översköljs människan av information och måste bli selektiv. 4 Uppenbart är att organisationer 
genomgår många och snabba förändringar i dagsläget. Från att materialistiska värden  verkar 
vara vad som värderas högst har balansen förflyttats. Fokus verkar istället ligga på kunskap. 
Det intellektuella kapitalet diskuteras och lyfts fram mer och mer och det finns företag vars 
enda produkt eller tjänst är just kunskap. Deras huvudsakliga tillgångar är de anställdas 
kunskap och kompetens eftersom det är just medarbetarnas förmåga och kompetens de tjänar 
pengar på. Om företag är oförmögna att återanvända kunskap eller utnyttja den kunskap som 
finns på rätt sätt, kan de förlora stora pengar.5 När företagen tar itu med frågor om 
kunskapshantering på ett professionellt sätt ökar möjligheterna att säkerställa och öka 
lönsamheten. 6 Vad innebär detta för företagen och de som arbetar där? Hur hanterar 
organisationer den kunskap som finns och hur fungerar kommunikationen chef – anställd?  

                                                 
2 Citat J F. Welch ur G & F. Pinchot, Den intelligenta organisationen , Stockholm, SvD:s Förlag, 1995, 25.  
3 www.sif.se/pdf/Krav_för_ITtillväxt_031022.pdf 
4 A. Blomé, Kunskapsföretaget, Malmö, Liber Ekonomi, 2000, 5. 
5 ibid., 6. 
6 ibid., 7. 
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1.1.2 Utveckling mot lärande organisationer 
Paradigm betyder förebild eller mönster och innebär världsbild, vetenskapsuppfattning och 
vetenskapsidealet inom ett område.7 Ett paradigm eller synsätt är som ett filter genom vilket 
verkligheten och hur verkligheten borde vara betraktas8. I den ekonomiska utvecklingen har 
jordbrukssamhället först ersatts av industrisamhället vilket i sin tur har gått via tankesystem 
som servicesamhället, informationssamhället, kunskapssamhället, teknoservicesamhället och 
förändringssamhället till vad som kan benämnas lärsamhället.9 Lärsamhället som paradigm 
ersätter inte de övriga perspektiven utan betraktar snarare lärande som den viktigaste 
processen för människor, företag och samhälle.10 

I lärsamhället är kunskap och tid de viktigaste resurserna och lärande den viktigaste 
resursskapande processen. Det är kontrollen över kunskaper som är basen till makt och 
ledarskapet sker genom styrning via värderingar och visioner som mål. Jämför detta med 
industrisamhället vars viktigaste resurs är realkapital och råvaror vilka nås genom 
investeringar. Kontroll över kapital är maktbasen och ledarskapet sker genom styrning via 
kontrollsystem. Ekonomiska nyckeltal är målet.11 Det gamla industrisamhället uppmuntrade 
yttrevärldsvärderingar, vilket syftar på materialistiska värden som status, hög levnadsstandard 
och diverse titlar. I dagens samhälle förespråkas hellre inrevärldsvärderingarna, vilka kan 
benämnas med synonymer som självförverkligande, gemenskap och livskvalitet.12 

I och med övergången till ett kunskapssamhälle, har arbetet i organisationer alltmer kommit 
att gälla informationshantering och kunskapsarbete. En avgörande faktor för långsiktig 
konkurrenskraft blir att samla in och sammanställa information samt att utveckla och använda 
kunskap. Organisering handlar i kunskapssamhället allt mer om att organisera för att utveckla 
kunskap och att skapa värde för kunder och andra intressenter med utgångspunkt i denna 
kunskap. Därför krävs en kunskapsinriktad syn på organisation. 13 

Då den nya maktbasen är kunskap blir kraven på att inneha aktuell kunskap, kompetens, 
förmåga att förstå och tolka nya villkor, förmåga att förändras och förändra höga. 
Kompetensen bestämmer till stor del inflytandet i en organisation. 14 Det allra viktigaste blir 
förmågan att ”lära hur man lär”. Kunskapsprocessen blir alltså allt viktigare då företagandet 
rör sig mot värdeskapande kring immateriella dimensioner där kunskap är kärnan. 15 

1.1.3 Människan och organisationen 
Eftersom bland annat informationsutbudet och tidsaspekten är satta i centrum i dagens 
samhälle ökar anpassningskraven på företagen med tanke på de olika krav som dess 
intressenter ställer. Organisationen måste kontinuerligt anpassa sig till nya förutsättningar för 

                                                 
7 L. Rohlin, P-H. Skärvad & S Å. Nilsson, Strategiskt Ledarskap i Lärsamhället, Lund, Studentlitteratur, 1998, 
12. 
8 Sarv, H., Kompetens att utveckla, Stockholm, Liber AB, 1997, 51. 
9 Rohlin, Skärvad & Nilsson, op. cit., 42. 
10 ibid., 43. 
11 ibid. 
12 ibid. 
13 L H. Bruzelius, P-H Skärvad, Integrerad organisationslära, Lund, Studentlitteratur, 2000, 20. 
14 Rohlin, Skärvad & Nilsson, op. cit., 85. 
15 J. Hansson., A. Kahn, M. Nicou & L. Wästfelt, De nya kunskaparna , Malmö, Liber ekonomi, 1997, 5. 
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att leva upp mot kraven. Detta ställer i sin tur också krav på sättet att organisera företaget och 
leda dess medarbetare på.  

För företag i den nya samhällsutvecklingen anses människan i organisationen vara av stor 
betydelse. Människan bidrar med talang och engagemang till företaget, egenskaper som bör 
tillvaratas för att användas som ett medel i konkurrensen med andra företag. 16 I ett samhälle 
baserat på kunskap, är ”kunskapsarbetaren” den största tillgången17. 

I och med denna utveckling har dagens organisationer fått en större utmaning i att ständigt 
vara uppdaterade och medvetna om vilken typ av kompetens som måste finnas tillgänglig i 
dagsläget och inför den kommande framtiden. Detta innebär att det hela tiden måste pågå ett 
oavbrutet lärande för att berika företaget med ny kompetens. Samtidigt är det också av vikt att 
se till så att värdefull kompetens behålls, tillvaratas och används på ett effektivt sätt och 
således inte försvinner ut ur organisationen eller går förlorad på annat sätt. 

1.1.4 Utvecklingssamtal 
Idag är överförandet av kunskap mellan människor begränsat. Trots att världens vetande hela 
tiden ökar riskerar människan således att gå under i brist på kunnande.18 I en perfekt 
fungerande organisation, där chefer och medarbetare ständigt utbyter erfarenheter och 
kunnande, är utvecklingssamtalet onödigt. Problemet är att få företag fungerar så.19  

Enligt litteratur 20 på området är utvecklingssamtal ett av de verktyg företagen kan använda 
sig av för att bättre tillvarata medarbetarnas kunskaper och kompetenser samt ge de anställda 
möjligheter till vidareutveckling och på så vis skapa en positiv utveckling inom branschen. 
Problemet är således att det som finns i form av kunskap och kompetens inte tas tillvara fullt 
ut – det blir ett resursslöseri. Enligt ovan nämnda litteratur är utvecklingssamtalet ett sätt att 
lösa eller förebygga det problemet.  

Då det gäller att kartlägga 21 ett företags behov och även den enskilda medarbetarens behov av 
kompetens finns det även andra metoder förutom utvecklingssamtal. Samma metoder är 
aktuella om det handlar om att samordna företagets och den enskilda medarbetarens lär- och 
utvecklingsbehov. Metoderna kan exempelvis vara existerande data, enkäter och checklistor, 
intervjuer, arbetsgrupper eller möten. 22  

Att använda sig av utvecklingssamtal i organisationen kan alltså ses som ett sätt mellan ledare 
och medarbetare att kommunicera fram en möjlighet att ta tillvara och utveckla den 
existerande kompetensen hos medarbetarna för att fylla upp de nuvarande och framtida behov 
som organisationen har eller kommer att få. Utvecklingssamtalet är också ett sätt för 
medarbetaren att uttrycka sina utvecklingsmöjligheter, egna vilja och intresse av att utveckla 
sig själv inom ett visst område. Den här uppsatsen kommer således att koncentrera sig på den 
metod som utvecklingssamtalet utgör.  

                                                 
16 J. Hansson, Skapande personalarbete , Stockholm, Prisma, 1997, 217. 
17 I. Nonaka, H. Takeuchi, The knowledge-creating company, Oxford, Oxford University press, 1995, 7. 
18 K-E. Sveiby, Kunskapsflödet , Stockholm, SvD Förlags AB, 1995, 109. 
19 B. Jäghult, Planeringssamtalet, Malmö, Liber AB, 1988, 8. 
20 J. Nyström., Klarspråk med chefen, Malmö, Liber Ekonomi, 1999., G. Jönsson, Utvecklingssamtal för alla, 
Kristianstad, SIPU Förlag, 1989, Å. Da lin, Den lärande organisationen, Lund, Studentlitteratur, 1997. 
21 Å. Dalin, Den lärande organisationen, Lund, Studentlitteratur, 1997, 192. 
22 ibid., 231. 
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1.2 Problemdiskussion och studieinriktning 
Problematisering innebär att ställa sig frågande inför olika förhållanden och ett problem kan 
definieras som ”den upplevda skillnaden mellan ett existerande tillstånd och ett önskat 
tillstånd, eller helt enkelt som ett missnöje med ett existerande tillstånd”23.  

1.2.1 Perspektivval 
Problemet som beskrivits ovan i inledningen, förmågan att ta tillvara, förbättra och utveckla 
befintlig kompetens inom ett företag, kan ses från flera håll. Om verktyget för att detta 
problem inte ska uppstå är utvecklingssamtalet går det att se från ett chefsperspektiv. Hur 
påverkar chefens ledarstil utvecklingssamtalet? Hur upplever arbetsledaren/chefen att 
utvecklingssamtalet uppfyller sin funktion att ta tillvara och utveckla medarbetarnas 
existerande kompetenser? Det går också att utgå från medarbetaren. Hur upplever 
medarbetarna att utvecklingssamtalet uppfyller sin funktion att ta tillvara och utveckla deras 
existerande kompetenser? Det är av största vikt att medarbetaren som individ själv upplever 
att dess kompetens tas tillvara, dock skulle endast medarbetarens perspektiv kunna tänkas bli 
väl subjektivt då hänsyn eventuellt inte tas till företagets mål utan styrs av egna intressen och 
önskningar.  

I den här uppsatsen är syftet att se på problemet från båda dessa perspektiv så att de smälter 
samman till ett enda; företagsledningens eller företagets, då lösningen på problemet är en av 
förutsättningarna för företagets framtida överlevnad och konkurrenskraftighet. Tonvikten 
ligger således på hur utvecklingssamtalet upplevs som ett verktyg för att nå företagets mål och 
om dess fulla potential används. 

1.2.2 Branschval 
Mari-Ann Krantz säger i den i stycke 1.1 nämnda debattartikeln att: 
 

”Samarbetet mellan it-telekombranschen och verkstadsindustrin måste också 
öka för att stimulera industriella tjänster och skapa förutsättningar för nya 
exportprodukter. Men lika viktigt för en hållbar positiv utveckling är att ta 
tillvara [it-telekom] branschens viktigaste resurs – medarbetarnas kompetens, 
lust och engagemang.”24 

 
Uppsatsen behandlar och undersöker därför två företag inom den nämnda branschen. Båda 
företagen befinner sig i samma bransch, men företag B är mer verkstads-/industribetonat och 
utför arbeten för företag A. Något som ytterligare bidrar till intresset för att undersöka it-
telekombranschen är för att den är en konkurrerande marknad inom privat näringsliv. Tidigare 
forskning på utvecklingssamtalsområdet har främst bedrivits inom offentlig sektor.25  

I Sverige finns dock inte mycket forskning om utvecklingssamtal. Däremot finns en del 
normativ litteratur om utvecklingssamtal, vikten av dem, vad det bör innehålla, och hur  
kvalitén kan höjas. De som forskat kring ämnet är Anders Engquist och Maria Lindgren. 
Dessa utredningar rör utvecklingssamtalet som förändringsinstrument (vad kännetecknar 

                                                 
23 F. Wiedersheim-Paul & L. Eriksson, Att utreda, forska och rapportera , Liber-Hermods, Malmö, 1991, 30. 
24 www.sif.se/pdf/Krav_för_ITtillväxt_031022.pdf 
25 M. Lindgren, Utvecklingssamtal mellan chefer och medarbetare, Studentlitteratur, Lund, 2000. 
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utvecklingssamtal av god respektive dålig kvalitet)26 samt interaktionen i utvecklingssamtal 
(språkets betydelse, samtalets interaktion och samspelets betydelse mellan chef och 
medarbetare)27. Det står även några uppsatser på kandidat- nivå och magisternivå att finna. 

1.3 Syfte 
 

”Att undersöka upplevelse av nytta eller mening med medarbetarsamtalen kan 
vara en kontroll om medarbetarsamtalen har en symbolisk betydelse eller om 
det faktiskt fyller den funktion i företaget som är tänkt för dem.”28 

 
I en marknad som är så föränderlig, konkurrensutsatt och teknikintensiv såsom it-
telekombranschen är det viktigt att skapa en lärande miljö och undvika resursslöseri av 
kunskap och kompetens. I litteraturen presenteras ett antal verktyg som kan användas för att 
undvika sådana problem, exempelvis utvecklingssamtal. Med utgångspunkt i 
problemdiskussionen ovan är syftet således att beskriva utvecklingssamtalets roll. Syftet är 
även att beskriva hur två företag i it-telekombranschen använder sig av detta verktyg i 
praktiken för att ta tillvara och behålla den kunskap och kompetens som finns i företaget samt 
lägga grund för vidareutveckling av medarbetare och på så sätt strategiskt leda verksamheten 
vidare och nå uppsatta mål. Syftet tjänar till att undersöka det upplevda sambandet mellan 
nyttan av utvecklingssamtal och tillvaratagande, bibehållande samt utveckling av kunskap och 
kompetens.  

                                                 
26 A. Enquist, Utvecklingssamtal som förändringsinstrument, Uppsala, Textgruppen i Uppsala AB, 1990, 32. 
27 Lindgren, op. cit. 
28 A. Mikkelsen, Medarbetarsamtal och lärande i organisationer, Lund, Studentlitteratur, 1998, 158. 
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2. Metod 
Det här kapitlet tar upp vilket vetenskapligt synsätt som ligger bakom sättet att angripa 
problemet samt hur empirin är utformad. Metod är det direkt praktiskt vetenskapliga arbetet 
såsom insamling av data, bearbetning och så vidare medan metodologi är ett vidare begrepp 
som avser de principer av filosofisk och logisk natur som olika metoder vilar på29. Val av 
metod kan ha viktiga konsekvenser för resultatet och det är vad som ska studeras som bör 
avgöra vilka mått som används30. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Vetenskapsteori innebär läran om fackvetenskapernas metodik och teoribildning. 
Vetenskapsteorin eller vetenskapssynen har två huvudsakliga inriktningar: positivism och 
hermeneutik.31 Positivismen strävar efter att frambringa teorier med naturvetenskaplig 
allmängiltighet och exakthet. Slutsatser dras endast från uppgifter som är positiva (verkliga) 
och objektiva. Positivismen strävar att förklara och avbilda fenomen så allmängiltigt som 
möjligt. Distans och opartiskhet mellan forskaren och det observerade objektet syftar till att 
förklara den verkliga verkligheten. 32 Vanligen handlar det i positivismen om studier som är 
deskriptiva och/eller förklarande/hypotestestande33. Hermeneutik har numera innebörden 
allmän tolkningslära och innebär en anti-positivism som gör strikt åtskillnad mellan social-  
(samhälls-) och naturvetenskaper. Strävan här till skillnad från positivismen är att förstå och 
tolka saker med en helhetssyn istället för att skapa allmängiltighet. Engagemang och 
partiskhet karaktäriserar relationen mellan forskaren och det observerade då inställningen är 
att det alltid sker en ömsesidig påverkan dem emellan. Verkligheten är sub jektiv och har olika 
betydelse i olika sammanhang.  34 Tolkningen är det redskap med vars hjälp forskningen går 
från empiri till teori35. 

Denna uppsats är i huvudsak hermeneutiskt orienterad. Syftet är att förstå, tolka och 
undersöka ett fenomen och subjektiva upplevda samband. Då uppsatsen beskriver en miljö 
med snabb utveckling och hög föränderlighet så borde det innebära en svårighet att ha en 
positivistisk ansats med en allmängiltighets- och exakthetssträvan.  

2.2 Angreppssätt 
Angreppssätt är den forskningsstrategi som tillämpas i det vetenskapliga arbetet. Det kan 
vara kvalitativt eller kvantitativt. Kvalitativ eller kvantitativ metod rör datainsamlings- och 
analysmetoden. 36 

Det kvalitativa angreppssättet inriktar sig på att beskriva det enskilda fallet och genom att 
samla in material om de omständigheter människorna verkar i få en bättre förståelse kring 

                                                 
29 C. Svenning, Metodboken, Lorentz förlag, 1997. 25.  
30 P. Repstad, Närhet och distans Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, Lund, Studentlitteratur, 1999, 7. 
31 Svenning, op. cit., 25. 
32 S. Andersson, Positivism kontra hermeneutik , Göteborg, Bokförlaget Korpen, 1979. 
33 M-B. Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap , Lund, Studentlitteratur, 1993, 55. 
34 Andersson, op. cit. 
35 Johansson Lindfors, op. cit., 57.  
36 ibid., 72 
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deras handlande.37 För att kunna bättre förstå det som undersöks utifrån flera olika synvinklar 
använder sig kvalitativ forskning ofta av flera olika metoder, såsom intervju, observation, 
enkät och textanalys.38  

Det kvantitativa angreppssättet innebär att finna ett mönster ur en större mängd analyserad 
data som kan generaliseras på alla människor.39  

Det interpretiva angreppssättet innebär att förståelse är yt tersta målsättning och i huvudsak 
används kvalitativa metoder.40  

Val av angreppssätt i denna uppsats grundar sig i ambitionen att beskriva och få mer vetskap 
om hur människor upplever utvecklingssamtalet som ett sätt för företag att ta tillvara och 
behålla kunskap och kompetens. Således grundar sig uppsatsen på ett interpretativt eller 
kvalitativt angreppssätt. I uppsatsen är angreppssättet kvalitativt men vid valet av metod vid 
undersökning (datainsamling) och analys finns inslag av både kvalitativ och kvantitativ 
metod. Ofta då en kvalitativ och kvantitativ metod kombineras används den kvantitativa 
metoden för att få en uppfattning om hur det förhåller sig i allmänhet och en kvalitativ för att 
tränga in i enskilda fall41. 

2.3 Undersökningsdesign 
Undersökningsdesign innebär på vilket sätt det fenomen som ska studeras utforskas. Det vill 
säga den kombination av tillvägagångssätt som används för att samla in data.42 

Att beskriva innebär att avbilda, det vill säga registrera och dokumentera. Ofta innebär detta 
en identifiering och kartläggning. Beskrivningen måste ha ett syfte för att vara meningsfull.43 
En kartläggande undersökning  avser en beskrivning och analys av ett befintligt förhållande. 
Signifikativt är att material samlas in om hur något förhåller sig för att få en djupare förståelse 
eller hitta ett bakomliggande sammanhang istället för att försöka förändra någonting.44 

Syftet är att beskriva ett upplevt samband. Syftet i uppsatsen är också att jämföra teori och 
verklighet genom att undersöka och försöka förstå varför det ser ut som det gör. Med andra 
ord använda existerande teori och insamlat undersökningsmaterial för att dra slutsatser utifrån 
dessa.  

Trots att det vid en fallstudie är svårt att generalisera utifrån ett fall, så kan ofta en grov och 
subjektiv uppskattning göras av hur representativa resultaten är. Processen kan dessutom 
därifrån gå vidare till mer kvantitativt inriktade och generaliserande undersökningar.45 I denna 
uppsats fanns inte tid och resurser att designa undersökningen som en fallstud ie för att sedan 
utveckla det vidare mot det kvantitativa för att kunna säga något mer generellt om den 
upplevda nyttan av utvecklingssamtal. 

                                                 
37 B. Johansson, P O. Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen, Kunskapsföretaget, Läromedel & 
Utbildning, 1998, 27. 
38 ibid., 28. 
39 ibid., 26. 
40 Johansson Lindfors, op. cit., 74. 
41 Johansson, Svedner, op. cit., 29. 
42 I. Andersen, Den uppenbara verkligheten, Lund, Studentlitteratur, 1998. 120. 
43 Wiedersheim-Paul, Eriksson, op. cit., 61. 
44 Johansson, Svedner, op. cit., 29. 
45 Repstad, op. cit., 17. 
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2.4 Datainsamling 
Eftersom en del av syftet bestod i att undersöka teori mot verklighet blev det nödvändigt med 
en empirisk undersökning för att samla in primärdata ute på de valda företagen. Primärdata 
innebär det material som utredaren själv samlat in medan material som samlats in av andra 
kallas sekundärdata46. Datainsamlingen bestod i flera moment: 

?  Titta närmre på två företag i den specifika branschen 

?  Intervjua en chef som håller utvecklingssamtal i företaget 

?  Intervjua en personalansvarig i företaget 

?  Dela ut enkäter till 10–12 medarbetare 

Båda cheferna som valdes ut för intervju är chefer på mellannivå. Delvis är de troligen lättare 
att få tid med, men de ger möjligen även ett annat perspektiv än personalchefernas. 
Personalchefsintervjuerna  gjordes som ett komplement till chefsintervjuerna  för att få en 
bättre inblick om företagets policy kring utvecklingssamtal. Risken för att det bara var 
chefens personliga uppfattning som kom fram minskade också i och med detta. De som blev 
intervjuade var alla personer som både själva håller i utvecklingssamtal och är med på 
utvecklingssamtal. 
De medarbetare  som ombads svara på enkäten var det antal medarbetare som den 
intervjuade chefen har samtal med och som ingår i dennes personalstyrka. Dels var det 
intressant att se hur väl chefens och medarbetarnas åsikter i ämnet korresponderade och dels 
var det av praktiska skäl.  

Avdelningarna  där intervjuer och enkäter utförts är valda utifrån ett försök att spegla 
organisationerna som de är beskrivna i Kapitel 3. Branschbeskrivning nedan. I företag A:s  
fall valdes därför en avdelning som har en kontrollerande och utvecklande funktion till 
skillnad från något mer operativa avdelningar. På företag B valdes en operativt inriktad 
avdelning bestående av tekniker där många av medarbetarna har större del av sin arbetstid 
förlagd ute på fältet. Hade andra avdelningar valts finns en möjlighet att skillnaden mellan de 
två företagen inte hade kommit fram i samma utsträckning.  

Då frågeställningen handlar mer om vissa teman eller problem som är av relevans för flera 
olika miljöer och inte bara en bestämd miljö så kan informella, kvalitativa intervjuer vara en 
användbar metod47. Intervjuerna var semistandardiserade det vill säga att vissa frågor är på 
förhand bestämda men det finns också utrymme till uppföljning av svaren48. Intervjuerna kan 
också kallas ostrukturerade, det vill säga med öppna svar där respondenten är fri att utveckla 
svaret själv49. Ett frågeschema fanns med för att se till att alla områden täcktes, men utifrån 
respondentens svar blev ordningen olika. Följdfrågor för att följa upp svar gjorde också 
intervjuerna mer fria. Intervjuerna inleddes med bakgrundsfrågor för att den intervjuade 
skulle känna sig bekväm och för att få möjlighet att bilda sig en uppfattning om den 
intervjuade. Andra frågor som togs upp rörde företagets förmedlande av mål och visioner, 
kunskaps- och kompetenshantering.  Sedan följde mer specifika frågor om utvecklingssamtal, 
                                                 
46 U. Lundahl,. P-H. Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Lund, Studentlitteratur, 
1999, 52. 
47 Repstad, op. cit., 67. 
48 Lundahl, Skärvad, op. cit., 115. 
49 ibid. 
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hur och varför de genomfördes och synen på dem. Frågor om sambandet mellan företagets 
mål och innehållet i utvecklingssamtalet togs också upp. Frågorna var utformade med tanke 
på uppsatsens syfte och överensstämde också väl med enkäterna som delades ut till 
medarbetarna. Intervjuerna tog ungefär en timme i anspråk. Bandspelare användes vid 
samtliga intervjutillfällen, vilket godkändes av den intervjuade.  

Insamlandet av data för att få en uppfattning om medarbetarnas upplevelser av 
utvecklingssamtal på det specifika företaget skedde via utdelning av enkäter. En av 
anledningarna var att en enkät ger anledning till eftertanke, de som svarar får ofta tid att 
fundera lite på sina svar. Dessutom ger anonyma svar möjlighet till öppenhjärtiga reaktioner, 
utan oro för konsekvenser.50 På grund av tidsbrist möjliggjorde enkäten även ett sätt att nå ut 
till ett större antal respondenter än om intervjuer valts. Enkäterna var utformade som 
påståenden som respondenten höll med om mer eller mindre enligt skalan: 

1 = instämmer helt 
3 = instämmer delvis 
5 = instämmer inte alls  

Det fanns också möjlighet att svara vet ej på frågorna. Förutom att det fanns fasta 
svarsalternativ enligt denna skala fanns det även rader att kommentera frågorna eller svara 
fritt. Då ambitionen är att belysa företagets syn på utvecklingssamtal, snarare än själva 
ledarstilen, ombads medarbetarna att i enkäten ha samtliga utvecklingssamtal i tankarna. 
Självklart är dock ledarstilen en påverkande faktor i sammanhanget. Utformningen av enkäter 
och enkätfrågorna skedde med tanke på ett företagsperspektiv med företagets mål och 
ekonomisk överlevnad i sikte. Eftersom stora svårigheter skulle uppstå om syftet var att mäta 
huruvida utvecklingssamtal gör någon rent ekonomisk skillnad är syftet istället att försöka 
beskriva och förstå upplevda samband mellan utvecklingssamtal och högre utnyttjande av 
kunskaps- och kompetensresurser.  

2.4.1 Datahantering 
De data och den information som kommit fram under intervjuerna skrevs rent på dator. Det 
gav dels en chans att verkligen lyssna på och tolka materialet ännu en gång, samt en bättre 
överblick då dialogen fästs på papper. De intressanta delarna ur syftets synpunkt 
sammanfattades. Enkäterna sammanställdes också i en överskådlig tabell. Resultaten 
redovisas i båda fallen i empiriavsnittet. Det var meningen att de i enkäterna intressanta 
svaren för analysen skulle lyftas ut och åskådliggöras ytterligare i figurer. Dock kom så få 
enkätsvar in att det inte riktigt fyllde någon funktion. All sammanfattning och framlyftande av 
vissa delar ur intervjuer och enkäter är riktade mot det som ska vara i fokus, det vill säga; vad 
är viktigt att veta om företagen vad gäller lärande och utvecklingssamtal. Vad kan ligga till 
grund för en god lärmiljö och användbara utvecklingssamtal. Upplevs det från båda sidor att 
utvecklingssamtalet är ett verktyg som gör nytta när det gäller att nå mål och 
använda/utveckla kunskaps- och kompetensresurser.  

                                                 
50 Å. Dalin, Kompetensutveckling i arbetslivet, Lund, Studentlitteratur, 1988, 154. 
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2.4.2 Kritik mot datainsamlingen 
Validitet är mätinstrumentets förmåga att mäta det som avses. Exempelvis kan intervjuarens 
påverkan eller luddiga frågor påverka validiteten51. Reliabilitet innebär mätinstrumentets 
förmåga att ge tillförlitlig data.52 Reliabiliteten i ett mätvärde kan påverkas av olika faktorer:53 

?  Mätinstrumentet 
?  Den som utför mätningen 
?  Omgivningen kring mätningen 
?  Det undersökta objektet 

Vad gäller enkäten upptäcktes vissa brister efter utskicket: 

?  Fyra svarsalternativ samt vet ej hade varit bättre än nuvarande fem samt vet ej. Det är lätt 
att svaren hamnar i mitten vid fem alternativ, vid fyra tvingas respondenten ta ställning åt 
något håll.  
?  Skalan borde ha varit gjord så att 1 = instämmer inte alls och 5 = instämmer helt, för att 
öka tydligheten vid redovisandet av svaren. Ett högt värde skulle, om detta gjorts, inneburit en 
hög grad av instämmande med påståendet i enkäten. 

För att undvika att påverkan av ledarstil skulle ha fått mindre betydelse hade det varit att 
föredra ett större antal intervjuer. Fler enkäter kunde också ha delats ut. Svaren i enkäterna 
kan dessutom ha påverkats av att medarbetarens eventuella rädsla för att chefen skulle kunna 
läsa dem och dra slutsatser om vem som skrivit vad.  

Tanken med enkäterna var som nämnts att nå ut till flera medarbetare för att få en generell 
bild av deras syn på utvecklingssamtal. Intervjuer kunde ha gett en djupare förståelse än vad 
enkäterna gjorde. I efterhand visade det sig att tiden lika gärna kunde ha lagts på intervjuer 
som att vänta på enkäter som var svåra att få in.  

2.5 Källkritik 
Vad gäller denna uppsats källor så finns inga källor från förr i tiden då kännedom om 
sammanhang kan vara nödvändig. De använda källorna är främst modern litteratur, samt en 
del internetsidor. Litteraturen till metodavsnittet är övervägande studentlitteratur i metod, 
utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer samt vetenskapssyn. Litteraturen om 
lärande  organisationer, mänskliga behov, företagets behov, intellektuellt kapital samt 
kunskap och kompetens  är i många fall studentlitteratur och grundar sig ofta på forskning. 
De kan således ses som relativt tillförlitliga, eller i alla fall allmänt vedertagna. Dock är det 
ofta fråga om andrahandskällor, där referat till andra författare och tänkare ofta förekommer, 
vilket gör att förstahandskällan kan bli något förvrängd och tolkad. Litteraturen om 
utvecklingssamtal är normativa, grundade på författarnas erfarenhet från mångårigt yrkesliv 
och med vissa värderingar i beskrivningen. Två forskningsrapporter om kvalitén på 
utvecklingssamtal tjänade också som källa till teoridelen. Fakta i branschbeskrivningen 
bygger på intervjuartiklar, hemsidor och litteratur.  

                                                 
51 Svenning, op. cit., 61. 
52 Wiedersheim-Paul, Eriksson, op. cit., 38 ff. 
53 S. Körner, L. Wahlgren, Praktisk statistik , Lund, Studentlitteratur, 1996, 23. 
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3. Branschbeskrivning 
I det här kapitlet beskrivs it-telekombranschen generellt, vad som karaktäriserar den och dess 
marknad. Sedan behandlas de två företag som förekommer i empiriavsnittet utifrån företagens 
mål, kultur och struktur, samt hur ett typiskt utvecklingssamtal ser ut. 

3.1 It-telekombranschen 
Det är ingen slump att Sverige har blivit ett av världens starkaste fästen för utveckling av 
informationsteknik. I Sverige finns det god tillgång på riskkapital, liksom i England och USA, 
som tillsammans med Sverige länge har legat i täten för it-utvecklingen. 54.  

Marknaden blir allt mer globaliserad och konkurrensen ökar. Marknadsefterfrågan och 
globalisering är drivkrafter som kräver att företagen är snabbare och mer reaktiva än 
tidigare55. It-telekombranschen är en snabbt föränderlig, kunskapsintensiv och 
konjunkturkänslig bransch. Nya produkter måste hela tiden utvecklas eftersom tekniska 
produkters livscykel är relativt kort. Trycket är stort från både kunder och konkurrenter, vilket 
gör att företagen ständigt måste sträva efter att utveckla den nyaste tekniken  

It – telekombranschen står inför en viktig förändring. Från att tidigare ha bestått av ingenjörer 
som säljer till ingenjörer, går den nu allt mer mot affärsmän som säljer till affärsmän. Det ger 
ett helt annat sätt att tänka. Det ställs mycket tuffare krav på lönsamhet hos operatörerna och 
idag har it-telekombranschen fått samma lönsamhetstryck som andra branscher, vilket leder 
till krav på förändringar.56  

Inom branschen finns både innovativa telekomföretag, men också företag som snarare har 
tonvikt mot verkstadsföretag. Ett sätt att skilja på företagen är att utgå från SNI-koder57 som 
bygger på en EU-standard, NACE. SNI är primärt en aktivitetsindelning. Produktionsenheter, 
som företag och arbetsställen klassificeras efter den aktivitet som bedrivs.58  

3.2 Företag A/Ericsson Software Technology AB i Karlskrona 

3.2.1 Företaget 
Ericsson i Karlskrona har SNI-koderna 72220 och 72300. Dessa står för ”annan 
konsultverksamhet avseende system- och programvara samt databehandling”.59 Företaget är 
inriktat på forskning och utveckling, största delen av produktionen ligger utlagd på andra 
företag, exempelvis Flextronics. Detta innebär att de är mer inriktade på innovation och 
nyskapande. Således borde det finnas ett intresse att utveckla sig till en lärande organisation. 

                                                 
54 L. Åsgård, C. Ellgren, Ericsson – historien om ett svenskt företag, Stockholm, Norstedts Förlag, 2000, 23. 
55 http://www.flextronics.com/Investors/investmentprofile.asp#philosophy <12.20, 2004-02-04> 
56http://www.mediearkivet.se/servlet/ma.mvc.Controller?command=ShowArticle&TABS=Y&RID=168027218
3&AID=7652632&NTH=1&EXPANDED=&GROUPBY=NONE&ARTICLESPERPAGE=20&NOCACHE=1
075898764389 
57 Svensk Näringsgrensindelning 
58 http://www.scb.se/templates/Listning2____35024.asp <11.15, 2004-02-04> 
59 www.ad.se, http://www.ad.se/nyad/index.php?service= <11,34, 2004-02-04> 
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För Ericsson är Sverige en mycket viktig bas. Trots att de finns i 140 länder och endast fyra 
procent av försäljningen sker i Sverige, så sker merparten av forskning och utveckling här.60 
Mobiltelefoni är komplicerat och kräver projektgrupper där medarbetarna har stor förmåga att 
samarbeta och just förmågan att samarbeta är något som utmärker svenskar i yrkeslivet61. 

3.2.2 Mål och visioner 
Vision: ”We believe in an ”all communicating” world. Voice, data, images and video are 
conveniently communicated anywhere and anytime in the world, increasing both quality-of-
life, productivity and enabling a more resource-efficient world. We are one of the major 
progressive forces, active around the globe, driving for this advanced communication to 
happen. We are seen as the prime model of a networked organization with top innovators and 
entrepreneurs working in global teams.”62 

Mission: “Our mission is to understand our Customers’ opportunities and needs and provide 
communication solutions faster and better than any competitor. In doing so, we shall generate 
a competitive economic return for our shareholders.”63 

3.2.3 Organisationsstruktur och företagskultur 
Ericssons organisation liknar inte de typiskt hierarkiska organisationsstrukturerna som ofta 
går att finna utomlands, men också på svenska företag. En organisationsskiss över företaget 
skulle inte ge någon större klarhet, eftersom Ericssons organisation lever ett eget liv som gör 
det ovanligt oöverskådligt. Ericsson är byggt efter en matrisorganisation, vilket innebär att 
information och order kommer både uppifrån och från sidan. Inom organisationen finns även 
ett otal informella organisationer som medarbetarna befinner sig i.64  

En av anledningarna till att ett företag med över 100 00065 anställda kan vara tillräckligt 
flexibel i den lättrörliga IT-utvecklingen, är att medarbetarna gör lite som de vill, oavsett vad 
cheferna säger. De vågar fatta egna beslut och till och med ifrågasätta sina chefer. Det här är 
ett typiskt svenskt sätt att leda företag. I en hierarkisk organisation är medarbetarna mycket 
mer bundna till sina specifika arbetsuppgifter och går inte gärna utanför ramarna. Den här så 
kallade olydnadsprincipen som råder inom Ericsson är en förutsättning för organisationens 
överlevnad, det är ett av de fundament Ericsson vilar på och har kultiverats under lång tid.66 

Grunden till Ericsson kultur, är tre värden som formar trossystemet inom företaget för hur 
människor ska behandlas och affärer göras:  

?  Professionalism (Professionalism) 
?  Respect (Respekt) 
?  Perseverance (Uthållighet)  
 

                                                 
60 Åsgård, Ellgren, op. cit., 170. 
61 ibid., 22. 
62 http://www.ericsson.com/about/compfacts/mission_vision.shtml <10.38, 2004-02-11> 
63 http://www.ericsson.com/about/compfacts/mission_vision.shtml <10.38, 2004-02-11> 
64 Åsgård, Ellgren, op. cit., 24. 
65 Siffran gäller år 2000, idag finns cirka 57000 anställda. 
66 ibid., 25. 



               
                 Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för Ekonomi & Management                           
                 Kandidatarbete i företagsekonomi, FEC007   
                 Stina Gustafson, Maria Johansson, Jessica Netterberg           2004-03-05 
 
 

 20 

3.2.4 Ett typiskt utvecklingssamtal på Ericsson 
På Ericsson sker det två typer av utvärderingar. Dels finns det PU-samtal, det vill säga 
utvecklingssamtal, och Performance Management-utvärderingar. På en övergripande nivå för 
hela Ericsson sker också något som kallas för dialog. Dialog är en medarbetarundersökning i 
enkätform som redovisas i diagram och staplar. Detta för att kunna jämföra exempelvis 
kompetens, motivation, ledarskap och lärande mellan avdelningar inom organisationen. 
Utvecklingssamtalen sker en gång per år, med ett uppföljningssamtal. Ungefär två veckor 
innan samtalet får medarbetarna en form av mall/checklista över vad som ska tas upp under 
samtalet, så att de kan vara väl förberedda. Chefen som håller samtalet förbereder sig också på 
vad som ska tas upp, framförallt vad gäller mål, minst lika lång tid som är avsatt till samtalet. 
Två timmar är avsatt till varje medarbetare för utvecklingssamtalet. Samtalet sker ofta i ett 
konferens- eller samtalsrum, men ibland finns inga sådana att tillgå och då sker samtalen 
istället på chefens eller medarbetarens rum. Anteckningar förs under samtalet, och genom att 
skriva under dem i slutet godkänner medarbetaren anteckningarna. Vid uppföljningssamtalet 
och nästa utvecklingssamtal tas anteckningarna från föregående samtal fram. Det finns tydliga 
riktlinjer på vad samtalet ska innehålla och det används av alla chefer i företaget. Både mål 
för individen och företaget samt individuella aspekter tas upp. Chefen ingen specialutbildning 
på utvecklingssamtal men har genomgått en ledarskapsutbildning där utvecklingssamtal och 
det svåra samtalet (uppsägningssamtal) tagits upp. Det finns också något som kallas för 
erfarenhetsgrupper där chefer träffas för att utbyta erfarenheter och diskutera 
utvecklingssamtal för att förbättra kvalitén på dessa. Performance Management sker vid 
fyra tillfällen per år. Ofta görs de i samband med utvecklingssamtalet. Då sätts personliga mål 
exempelvis angående när en viss uppgift ska vara färdig.  

3.3 Företag B/Flextronics International Sweden AB 

3.3.1 Företaget 
Flextronics i Karlskronas SNI-koder är 32200 och 32100 vilket står för ”tillverkning av radio- 
och TV-sändare samt apparater för trådtelefon och trådtelegrafi” och ”tillverkning av 
elektroniska komponenter”.67  

Flextronics är främst känt för två saker i Sverige. Dels att de har tagit över tillverkning från 
Ericsson och dels att jobben flyttades till låglöneländer. Enligt Michael Marks68 har elektronik 
blivit en stapelvara och det kräver effektivare tillverkning, något som Marks anser gör att 
företag inte kan behålla fabriker för till exempel mobiltelefoner i ett land som Sverige. 

Flextronics är underleverantörer till bland annat Ericsson och Telia Sonera. Det är alltså ett 
produktionsföretag som är mer inriktat åt tillverkning och industri än Ericsson. 69 

3.3.2 Mål och visioner 
Flextronics har en enkel affärsidé: att göra saker billigare än sina uppdragsgivare, vare sig det 
handlar om att tillverka mobiltelefoner eller att sköta fältservice i ett mobilnät. Deras affärsidé 
går ut på att som underleverantör leverera hela produktionskedjan till företag för att minimera 

                                                 
67 www.ad.se, http://www.ad.se/nyad/index.php?service= <11.44, 2004-02-04> 
68 Vd för Flextronics International 
69 http://www.ad.se/nyad/index.php?service=provaDI <12.13, 2004-02-04> 
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deras produktions- och materialkostnader och optimera logistiken70. Hemligheten är stordrift 
och så små omkostnader som möjligt.71 Genom att strategiskt positionera sig på de största 
marknaderna, erbjuder Flextronics synkroniserad världsomspännande produktion som förser 
teknologiföretag med en modell för att minimera deras produktions- och materialkostnader 
och optimera logistiken. 72 Flextronics har verksamhet i 29 länder på fem kontinenter73.  

Efter Nokia är Flextronics i dag världens största tillverkare av mobiltelefoner med de stora 
märkena som sina kunder. Efter köpet av finska Microcell i höstas så finns det också full 
kapacitet att helt på egen hand utveckla både enkla och mer avancerade telefoner. Enligt 
Flextronics finns idag dock ingen ambition att sälja direkt till operatörer eftersom det skulle 
vara att gå förbi sina nuvarande kunder som är mobiltelefontillverkarna.74 

3.3.3 Organisationsstruktur och företagskultur 
Flextronics filosofi har lagt grunden till en stark servicekultur i organisationen vad gäller att 
förse teknologiföretag med högeffektiva och flexibla lösningar som är nödvändiga för att 
upprätthålla konkurrensfördelar och snabba reaktioner på marknadsförändringar.75  

3.3.4 Ett typiskt utvecklingssamtal på Flextronics 
På Flextronics är ambitionen att utvecklingssamtalen ska utföras en gång om året. På grund av 
omstruktureringar och uppsägningar har så inte riktigt skett den senaste tiden, åtminstone på 
den undersökta avdelningen.  Som hjälp till förberedelse för samtalen finns en checklista. 
Samtalen pågår i ungefär en timme. Ämnet för samtalen beror helt på individen, hur denna  
fungerar och vad personen vill prata om. Checklistan fungerar som ett sätt att få igång 
tankarna, men det finns inga strikta regler för vad som ska tas upp. Frågor som rör mål, 
företagets och avdelningen, och planering tas upp under informationsmöten i hela gruppen. 
Under samtalet förs anteckningar som sparas och tas fram till förberedelsen inför 
nästkommande samtal. Det verkar inte finnas strikta mallar och riktlinjer för 
utvecklingssamtalen och deras innehåll, utan något som är upp till chefen som håller i dem.  

                                                 
70 http://www.flextronics.com/Investors/investmentprofile.asp#philosophy <10.45, 2004-02-11> 
71 http://www.ad.se/nyad/index.php?service=provaDI <12.13, 2004-02-04> 
72 http://www.flextronics.com/Investors/investmentprofile.asp#philosophy <12.22, 2004-02-04> 
73 http://www.flextronics.com/Corporate  <10.43, 2004-02-11> 
74http://www.mediearkivet.se/servlet/ma.mvc.Controller?command=ShowArticle&TABS=Y&RID=158980199
7&AID=8591283&NTH=17&EXPANDED=&GROUPBY=NONE&ARTICLESPERPAGE=20&NOCACHE=
1075898419032 
75 http://www.flextronics.com/Investors/investmentprofile.asp#philosophy <12.22, 2004-02-04> 
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4. Teori 
Här behandlas en teoretisk referensram för att skapa förståelse för det valda ämnet. Den ligger 
till grund för analysavsnittet och är uppdelad efter samma princip som inledningen. 

4.1 Kompetens som värdeskapare 
Kunskap och kompetens är nyckelord i denna uppsats. Därför följer här en definition av dessa 
begrepp.  

Det finns, som nämns  ovan, litteratur som beskriver värdeskapande kring kunskap. Kunskap 
har ”fokuserats som den viktigaste resursen i företag”76 och detta ställer givetvis nya krav på 
de personer som leder företag samt de som arbetar där. Det faktum att kunskap har blivit 
resursen, istället för en resurs, är vad som gör vårt nya samhälle unikt.77 

4.1.1 Vad innebär kunskap och kompetens? 
Vad är kunskap? Västvärldens filosofer har generellt varit överens om att kunskap är 
”justified true belief”, ett koncept som först introducerades av Platon. 78 Frågan om vad 
kunskap är har diskuterats av många filosofer och forskare sedan tidernas begynnelse, 
förutom Platon kan Sokrates, Aristoteles, Kant och Wittgenstein nämnas. Ordet kunskap kan 
härledas till två olika huvudbetydelser: kunna med innebörden ha förmåga, eller känna med 
innebörden känna till, detsamma som veta79. Begreppet kunskap är däremot inte lätt att fånga 
med ett enda ord. Synonymt med kunskap används ofta ord som information, medvetande, 
vetande, vetskap, kännedom, erfarenhet, insikt, färdighet, kompetens, förmåga, kunnande, 
lärdom, vishet, visshet, skicklighet och så vidare.80  

Problemet att säkerställa vad kunskap och vetande är har genererat mycket tankeverksamhet 
genom åren. Frågan är om det inte är så att allt vetande i själva verket är en fråga om vad 
människan tror? Vetenskapsteoretiker söker vägar till visshet, en helt objektiv, oföränderlig 
mänsklig kunskap som inte baseras på tro. Visshet är inte lika intressant för praktiker. En 
vanlig människa som försöker orientera sig i verkligheten kan inte ha absolut visshet om 
någonting, särskilt inte i företagarvärlden. Kunskap som hänger ihop med mänsklig handling 
blir viktigare. Då är tillståndet inte av lika stor vikt som rörelsen eller förändringen.81  

Kunnande om kunskap är en kritisk faktor för affärsframgång och möjligen även för 
affärsöverlevnad. Företag har börjat inse att det krävs mer än ett avslappnat, och kanske även 
omedvetet synsätt om de ska överleva. Teoretiker har börjat uppmärksamma den kunskap som 
är omgiven av rutiner och praktik som företaget förvandlar till värdefulla produkter och 
tjänster. Insikten om en ny global konkurrens är en av drivkrafterna bakom detta intresse för 
kunskap. Så även trenden mot nedbantade organisationer, då det är lättare att förstå värdet av 
något först när det är borta. Ofta kan den efterfrågade kunskapen finnas i en organisation, 
men är inte åtkomlig eller tillgänglig när den behövs. Om kunskap hur saker ska göras 

                                                 
76 Hansson, Kahn, Nicou, Wästfelt, op. cit., 8 
77 Nonaka, Takeuchi, op. cit., 6. 
78 ibid., 21. 
79 Sveiby, op. cit., 101. 
80 ibid. 
81ibid. 102-103. 
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definierar vad ett företag är, så är kunskap i själva verket företaget. Sättet på vilket företag 
genererar och för vidare kunskap är en essentiell del av den kontinuitet som får vissa företag 
att överleva på sikt. Mer och mer talas det om kunskap som den största tillgången i en 
organisation och nyckeln till en hållbar konkurrensfördel. 82 

Vad är kunskap inom en organisation? Hur skiljer det sig från data och information? Vem har 
den, var finns den, vem använder den? Data, information och kunskap är tre begrepp som inte 
är sinsemellan utbytbara, även om de är besläktade och hänger samman. Med data menas ett 
antal objektiva fakta om händelser. I ett fö retag beskrivs det bäst som strukturerade 
transaktionsregister. Data kan alltså beskrivas som en slags information, men utan dess 
relevans och syfte. Kvantitativa data kan mätas av ett företag i termer av kostnad, hastighet 
och kapacitet. Kvalitativa mätningar rör punktlighet, relevans och tydlighet. Data är företagets 
nödvändiga råmaterial för skapande av information. 83 

Information kan beskrivas som ett meddelande i dokumentform eller läs- eller hörbar 
information. Information är data som gör skillnad, och har en sändare och en mottagare. Data 
blir alltså förvandlad till information då det har relevans och syfte och på så sätt får ett värde. 
Information är menat att göra någon skillnad för mottagarens synvinkel eller insikt. 
Information kan förflyttas runt i en organisation både genom hårda nätverk, såsom genom 
elektroniska postboxar, postkontor och sladdar men också genom mjuka nätverk vilka är 
mindre formella och synliga.84  

Kunskap i detta sammanhang, inom en organisation, är en flytande mix av erfarenhet, 
värderingar och information satt i ett sammanhang, en insikt som erbjuder en ram för att 
utvärdera och införliva nya erfarenheter och information. Den uppstår och är tillämpad i den 
kunnandes medvetande. I organisationer är kunskap ofta inbäddad i dokument och andra 
förvaringsplatser men även i organisatoriska rutiner, processer, metoder och normer.85 

Kunskap är alltså både flytande och strukturerad, intuitivt och således svårt att beskriva i 
logiska termer. Tillgångar ses vanligen som definierbara och konkreta, men 
kunskapstillgångar är svårare att hantera. 

Kompetens  kommer av ordet competo som betyder ”skapa någon form av resultat”86. 
Kunskap kan förklaras som att ha vetskap om något. Kompetens uppkommer däremot först 
när människan har förmåga att tillämpa kunskaperna i ett sammanhang. 87 Kompetens kan 
beskrivas som när en individ eller organisation besitter skicklighet eller förmåga att 
genomföra en aktivitet eller utöva en särskild verksamhet.88  

Intresset för kompetensbegreppet har ökat på senare år. En människas totala kompetens har 
föreslagits89 bestå av fem delar: 

                                                 
82 T H. Davenport, L. Prusak, Working Knowledge How organizations manage what they know, Boston, Harvard 
business school press, 2000, xviii-xxiv. 
83 ibid., 1-3. 
84 ibid., 4. 
85 ibid., 5. 
86 Sveiby, op. cit., 107. 
87 L. Rohlin, P-H. Skärvad, S Å. Nilsson, Strategiskt Ledarskap i Lärsamhället , Lund, Liber Ekonomi, 1998, 44. 
88 P. Stevrin, Kompetensutveckling, Lund, Studentlitteratur, 1986, 9. 
89 Sveiby, op. cit., 107. 
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1. Vetande. ”Att veta.” Kunskaper erhållna via information, ofta genom formell 
utbildning. 

2. Kunnande. ”Att göra.” Kroppsliga och intellektuella färdigheter att åstadkomma 
resultat. 

3. Erfarenhet erhållen genom att lära av egna misstag och framgångar i livet. 

4. Värderingar. Vad personen tror på, uppfattningar om ”vad som känns rätt för mig”.  

5. Socialt nätverk – kontaktförmågan – det vill säga förmågan och intresset att bygga upp 
och behålla relationer.  

Kompetens kan även delas upp i teknisk kompetens och social kompetens. Teknisk 
kompetens innefattar en färdighet inom ett visst område, medan social kompetens innebär 
förmågan att fungera och samarbeta med andra människor. Ett kompetent agerande förutsätter 
en fallenhet att klara av teknisk såväl som social kompetens.90 På individnivå kan begreppet 
kompetens definieras som: ”Individens förmåga att enskilt och i samverkan med andra bidra 
till lösandet av angivna uppgifter med givna resurser.”91 

För en organisation innebär den tekniska kompetensen att effektivt kunna utföra uppgifter. 
Den sociala kompetensen däremot har mer att göra med organisationens mänskliga sida som 
hänger samman med organisationens klimat, kultur och ansvar för utveckling av 
omgivningen. 92 Begreppet kompetens på organisationsnivå kan få betydelsen av att ta vara 
på sina medarbetare och att skapa förutsättningar för ett lärande i arbetets vardag. Till den 
grad en organisation kan anses kompetent beror på: ”[Dess] förmåga att målinriktat vid varje 
tidpunkt ta tillvara och utveckla den samlade kompetensen hos medarbetarna i syfte att lösa 
förelagda och/eller påtagna funktioner.”93 

När begreppet kompetens används på individnivå i denna uppsats innefattar det både teknisk 
kompetens såväl som samarbetskompetens. Kunskap innebär som definierats ovan att ha 
vetskap om något. Kunskap kan bli värdefull för organisationen när den får komma till 
praktisk användning i ett sammanhang där kunskapen behövs. Då skapas möjligheter för att 
utveckla kompetens, en viss yrkesskicklighet hos individen till fördel för och ökning av 
företagets samlade kompetens.  

4.2 Utveckling mot lärande organisationer 
För att anpassa sig snabbt till omvärldens krav krävs anpassningsförmåga och möjlighet att 
lära. It-telekombranschen är en sådan snabbföränderlig bransch där ständig utveckling krävs. 
För att lägga grund för och utveckla kunskap och kompetens krävs också förmåga att 
kontinuerligt lära nytt. Därför hänger förmåga att ta tillvara och förbättra kunskap/kompetens 
och lärande intimt samman. 

Möjligheterna att få tillgång till kunskap har ändrats under århundradena. Ny kunskap och 
återanvändande av gammal kunskap driver ständigt utvecklingen framåt. Det visar historien 
tydligt. Före industrialismens genombrott hade hantverkaren sällan något lager av varor, utan 

                                                 
90 Stevrin, op. cit., 10. 
91 L. Wilhelmson, Organisationens dolda resurs, Helsingborg, SIPU Förlag, 1990, 86. 
92 Stevrin, op. cit., 10.  
93 Wilhelmson, op. cit., 87. 
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han tillverkade direkt efter kundens önskemål. Industrialismen ändrade på hantverkarens 
förutsättningar när möjligheten att massproducera varor introducerades, vilket medförde att 
närheten till kunderna delvis försvann. Enskilda individer och grupper uppfattades som 
maskiner och styrdes som sådana. Kunskap överfördes genom att utbilda medarbetarna i 
mycket specialiserade arbetsmoment.94 

Förutsättningarna ändrades återigen i och med att datamaskinen började användas på 50-talet. 
Idag kan företag kombinera massproduktion med närhet till kunden och tillverka 
kundspecifika produkter. Fokus på företagandet har gått tillbaka till den enskilda kundens 
behov och de anställdas förmåga att förstå varje kunds behov och unika situation. Genom åren 
har företagandet gått från hantverk, till industriföretaget och vidare till kunskapsföretaget – 
2000-talets hantverksföretag. 95 

Begreppet lärande organisation påstås ha dykt upp första gången redan 1970 i boken ”The 
Future Society”96. Den första vågen av intresse kom just på 70-talet. Begreppet ger i sig 
positiva associationer; instinktivt vill människor tillhöra eller leda en lärande organisation. 
Det finns dock ingen entydig och allmänt accepterad definition på vad en lärande organisation 
är. Några definitioner inkluderar ”en organisation som kan forma sin egen framtid” eller 
”organisationer som förmår anpassa sig till omvärlden”. 97  

Lärande organisationer består av lärande individer98. En organisation blir inte mer lärande om 
inte ledarskapet i organisationen förändras i en lärandestyrd riktning. I en lärande organisation 
förändras maktbalansen. Kunskap är makt. En chef som litar till sin formella makt – samtidigt 
som medarbetarna växer i kunskap och insikt – får problem, ett fenomen som är lätt att 
studera i kunskapsintensiva tjänsteorganisationer. Många chefer känner sig hotade av denna 
maktförskjutning och vågar inte släppa sin formella position. 99 

4.2.1 En lärande arbetsmiljö 
 

”I en god lärmiljö delar människor med sig av kunskaper och erfarenheter 
med varandra på ett generöst sätt. I miljöer som präglas av intern konkurrens 
eller av människor som arbetar mot olika mål, håller individen sin kompetens 
för sig själv.”100 

 
En arbetsmiljö som ställer krav och utmanar till lärande, som stödjer och låter kompetensen 
komma till användning är ett sätt att försöka fylla företagets lärbehov. För de företag som har 
en så pass god lärmiljö att företagets lärbehov till största del täcks genom ett väl fungerande 
informellt lärandet innebär det en kostnadsbesparing på utbildningsåtgärder.101  

För att en bra lärande miljö ska kunna utvecklas är det viktigt att medarbetarna förstår målen 
och arbetsuppgifterna och arbetar mot gemensamma mål. En förutsättning för det skapande 

                                                 
94 Blomé, op. cit., 6. 
95 ibid. 
96 D N. Michael, The Future Society, Aldine Publishing Company, 1970 ur H. Sarv, op. cit.  
97 Sarv, op. cit., 144. 
98 ibid., 23. 
99 ibid., 28. 
100 Dalin, Den lärande organisationen, op. cit., 30. 
101 ibid., 85. 
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lärandet på företaget är att medarbetarna känner meningsfullhet och motivation kring målen 
och arbetsuppgifterna.102 

4.3 Människan och organisationen 
Utvecklingssamtalet är ett instrument för att koppla samman individuella behov och företagets 
behov. Vad är det som motiverar och driver människor i deras utveckling? Alla människor har 
olika behov. Några vill inte arbeta alls, andra vill ständigt utveckla sig i sitt arbete. Därför är 
det intressant att titta på vad som driver människor och deras behov. Maslows behovshierarki 
är en tydlig, grundläggande och enkel modell för att åskådliggöra behov och behovs 
förhållande till varandra. Modellens grundläggande karaktär gör att den inte är så nyanserad, 
men i detta sammanhang säger den något om människors skiftande behov. Syftet i denna 
uppsats är inte att gå på djupet i människors och individers behov, bara visa på att det är en 
sida av utvecklingssamtalet.  

Även om Maslows behovshierarki inte är fullt bevisad så har det visat sig vara en bra 
förklaringsmodell för frågeställningar som har att göra med behovstillfredsställelse och 
arbetsanpassning103. I utvecklingssamtalet går det just ut på att anpassa arbetet efter 
individens och företagets behov. Det finns många modeller om behov, men de är ofta 
variationer på Maslows modell.  

Chefens inställning till människor och lärande kan inverka på den grad medarbetarnas 
utvecklingsbehov och önskemål uppmärksammas och tillfredsställs. Ledarstil och chefens 
inställning kan också påverka upplevelsen av utvecklingssamtalet. Det är inget som kommer 
behandlas närmare i denna uppsats då forskning redan bedrivits på området. Dessutom är det 
verktyget (utvecklingssamtalet) som sådant som ligger i fokus, och därför kommer inte teorier 
på ledarstilar tas upp.  

4.3.1 Människors behov (individperspektiv/medarbetarperspektiv) 
 

”Motiv definieras som det som stimulerar eller driver en individ att handla på 
ett visst sätt. Motiven är ofta behov eller önskemål av olika slag. När ett motiv 
aktiveras, det vill säga när det stimulerar eller driver en individ att handla på 
ett visst sätt, talar man om motivation. Motivation är sålunda en drivkraft till 
handling i en viss riktning och en person är motiverad när ett behov eller 
önskemål påverkar handlingen i en viss riktning.”104 
 

Maslows behovshierarki  
Människors grundläggande behov kan beskrivas i en hierarkisk pyramid. Pyramiden 
innehåller först och främst människans fysiologiska behov i egenskap av bland annat mat, 
dryck och sömn. Därefter kommer behovet av trygghet och känslan av att känna sig skyddad, 
vilken följs av behovet av kärlek och mänsklig närvaro. Det fjärde behovet handlar bland 
annat om att få hävda sig själv, få erkännande och uppmärksamhet från andra människor. 

                                                 
102 Dalin, Den lärande organisationen, op. cit., 29. 
103 S. Rubenowitz, Organisationspsykologi och ledarskap, Göteborg, Akademiförlaget, 1994. 
104 L H. Bruzelius, P H. Skärvad, Integrerad organisationslära , Lund, Studentlitteratur, 1995, 246. 
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Slutligen följer behovet av att vidareutveckla sina egna förmågor, det vill säga behovet av 
självförverkligande.105  
Figur 1 Maslows behovshieraki 106  

 
 
Vad modellen vill visa är att människan förflyttar sig till en högre nivå när det underliggande 
behovet är tillfredsställt. Det är endast ett otillfredsställt behov som utlöser motivation. Om 
redan tillfredsställda behov på en lägre nivå hotas måste dessa behov återigen säkerställas för 
att individen sedan ska kunna röra sig uppåt i pyramiden igen. Hur lång tid det tar för en 
människa att tillfredställa ett behov är individuellt.107  

När människor fått sina fysiologiska behov och behov av trygghet tillfredsställda är följden att 
det ställs högre krav på själva arbetet för att tillfredsställa behov på högre nivåer i hierarkin 
som självförverkligande. Detta kan till exempel innebära behov av erkännande och social 
status i arbetet, ett varierande och utmanande arbete samt att få utvecklas och lära nytt.108   

4.3.2 Företagets behov 
För företag på en konkurrerande marknad, där striden handlar om vem som bäst kan attrahera 
kunder med dess produkter och tjänster är ekonomisk lönsamhet en förutsättning och ett 
övergripande  mål för att företaget ska kunna fortsätta driva sin verksamhet vidare.  För att nå 
sitt mål gällande ekonomisk lönsamhet måste företagets resurser tas tillvara och utnyttjas. 
Som nämnts uppmärksammas kunskap och kompetens som en allt viktigare resurs. 
Utvecklingssamtal är ett verktyg för att se till att denna resurs kommer till sin rätt.  

Med utgångspunkt i ekonomisk teori är målet för företag lönsamhet och att maximera 
företagets vinst på lång sikt. Vinsterna skapar mervärde för företagets intressegrupper och är 
ett mått på företagets effektivitet.109   

                                                 
105 J F. Bakka, E. Fivelsdal, L. Lindkvist, Organisationsteori: struktur-kultur-processer, Malmö, Liber-Hermods, 
1993, 168. 
106 ibid. 
107 Bruzelius, Skärvad, op. cit., 248. 
108 Rubenowitz, op. cit., 54-55. 
109 Bruzelius, Skärvad, op. cit., 90. 
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Organisationer behöver lära sig hantera frågor om kunskap och kompetens för att öka 
möjligheterna att säkerställa och öka lönsamheten. Frågor ledningen bör ställa är till exempel: 
Vilken kompetens är viktig för företaget? Hur mycket kan medarbetarna och vem kan vad?110 
Hantering och styrning av kunskap och kompetens blir nödvändigt för organisationers 
långsiktiga överlevnad och lönsamhet.111  Kompetens är en väsentlig konkurrensfaktor bland 
företagen i näringslivet. Därför har det blivit allt viktigare att investera i kompetens.112 Att 
investera i kompetens anses idag vara god företagsekonomi113.  

För de företag som ser kompetens som ett medel att nå företagets olika mål är lärande och 
kompetensutveckling en förutsättning. För att vara till nytta för företaget ska de kunskaper 
och färdigheter som medarbetarna får genom företagets utvecklingsåtgärder vara kopplade till 
verksamhetens mål. 114 

4.3.3 Företagets behov kontra medarbetarnas behov 
En modell för att hitta och utveckla kompetens  
Att passa ihop organisationens behov och individens önskemål är viktigt. Särskilt när 
yrkesrollen förändras och arbetsuppgifter försvinner eller kommer till. Hur ska företaget bäst 
ta vara på den erfarenhet, kunskap och vilja till utveckling som finns och nyttiggöra den i den 
framtida verksamheten? 115  Modellen nedan visar olika situationer som kan uppstå när de två 
krafterna som styr personalutvecklingen möts, det vill säga verksamhetens mål kontra 
individernas behov. 116  
Figur 2 Individens behov kontra verksamhetens mål 117 

 

 
 
 
 
                                                 
110 Blomé, op. cit., 7. 
111 ibid., 11. 
112 Dalin, Den lärande organisationen, op. cit., 65. 
113 Dalin, Kompetensutveckling i arbetslivet , op. cit, 43. 
114 Dalin, Den lärande organisationen, op. cit., 71-73. 
115 Wilhelmson, op. cit., 89. 
116 ibid., 90. 
117 ibid. 
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A: Ingen egentlig personalutveckling, möjligen belöning.  
B: Ledningen är medveten om verksamhetens personalutvecklingsbehov. Resultatet kan bli 
beordran till utbildning. 
C: Utrymme och gehör för vissa individers önskemål, men utan koppling till verksamhetens 
mål. 
D: Kunskap om verksamhetens behov av kompetens och individens önskemål/behov av 
utveckling. Här finns insikten om att organisatorisk effektivitet är beroende av personalens 
intresse, engagemang och lojalitet.  

Till fördel för företaget bör medarbetarnas kunskaper, färdigheter och utvecklingsmöjligheter 
resursmässigt utnyttjas innan företaget använder resurser för att införskaffa ny kompetens. 
Detta medför att ansvariga i organisationen ständigt måste hålla sig uppdaterade av vilken 
kompetens och vilka utvecklingspotential och -önskemål som deras medarbetare har för att 
kunna utnyttja den kompetens som finns och täcka verksamhetens behov av lärande.118 

Utvecklingssamtalet är ett verktyg för att matcha samspelet mellan företagets och individens 
lär- och utvecklingsbehov. För detta krävs planering från bådas sida, vilket illustreras av 
figuren nedan. 119  
 
Figur 3 Utvecklingssamtal – samspel mellan företagets behov och individens behov 120 

 
 
 
 
 

                                                 
118 Dalin, Å., Den lärande organisationen , Studentlitteratur, Lund, 1997, 204-205. 
119 ibid., 218. 
120 ibid., 219. 
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Leawitts diamant är en modell som visar delarna och helheten samt samband däremellan när 
det gäller utveckling av medarbetare.121  
Figur 4 Leawitts diamant  122 

 

 
 
 
Verksamheten: Verksamheten är viktigast. Det ideala vore att verksamhetens bästa styr hur 
arbetsorganisationen utformas, hur tekniken används och vilken kompetens personalen har. 
Organisation och teknik kan ses som hjälpmedel för att personalen ska kunna utföra sina 
arbetsuppgifter och borde därmed ständigt anpassas efter detta. 123 

Personal: För att kunna ta tillvara den dolda resursen är det två saker som är nödvändiga att ta 
reda på (vilka utvecklingsinsatser behövs?): 124 

1. Verksamhetens behov av kompetens i framtiden 
2. Vari medarbetarnas kompetens består (synlig och dold) 

Organisation: Kan lösa problemet med att få personal och teknik att i samverkan och så 
rationellt som möjligt utföra verksamheten. 125 

Teknik: Den faktor som förändras snabbast och har mycket stor betydelse för förändringen av 
medarbetarnas arbetsvillkor.126  

4.4 Utvecklingssamtal 
Då utvecklingssamtal är det verktyg som analyseras för att sammankoppla företagets och 
individens behov, utnyttja företagsresurser samt nå mål så följer här teori om 
utvecklingssamtalet. Avsnittet beskriver förberedelse, innehåll, uppföljning och vad parterna 
bör tänka på enligt utgiven litteratur på området.  

4.4.1 Generellt om utvecklingssamtal 
Utvecklingssamtal är bara ett av namnen på ett redskap för att utveckla företag och 
institutioner i relation till individens utveckling där en viktig förutsättning är den språkliga 

                                                 
121 L. Wilhelmson, Organisationens dolda resurs, Helsingborg, SIPU Förlag, 1990, 28. 
122 ibid. 
123 ibid., 30. 
124 ibid., 34. 
125 ibid., 37. 
126 ibid., 34. 
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kommunikationen. 127 Utvecklingssamtal kan även benämnas medarbetarsamtal, 
planeringssamtal, målsamtal eller PU-samtal. 128 I denna uppsats kommer dock termen 
utvecklingssamtal användas då det handlar om utveckling – av medarbetare, chefer, 
samarbete, arbetsuppgifter, effektivitet och produktivitet.129 

Det räcker inte med allmän trivsel på arbetet, det krävs även personliga framsteg med 
individernas egen utveckling vad gäller kunskap, kompetens och andra viktiga förmågor.130 
Utvecklingssamtalet är då en chans att ta tillvara medarbetarnas kompetens och erfarenhet av 
hur praktiska problem kan lösas. Oavsett hur en organisation är uppbyggd till struktur så 
måste någon ha ansvar för utvecklingssamtalen. 131 Det är ofrånkomligen så att enskilda 
människors utveckling leder till hur företag styrs, byggs upp och arbetar. Det behövs verktyg 
för att finna vägen att nå särskilda mål, utvecklingssamtal kan vara ett led i detta.132 
Utvecklingssamtal är ett av de nödvändiga instrument som chef/arbetsledare bör använda sig 
av för att stämma av att chef och medarbetare har samma uppfattning i viktiga frågor.133 

Utvecklingssamtal kan definieras som ”ett regelbundet återkommande och väl genomtänkt 
samtal mellan en medarbetare och hans närmaste chef”134 eller ”en planerad diskussion 
mellan chef och medarbetare präglad av såväl systematik som regelbundenhet”135. 

Ett utvecklingssamtal kan innefatta exempelvis: 136 
?  Värdering av nuvarande jobbutformning, alternativ jobbutformning eller nytt jobb 
?  Värdering av insats i nuvarande jobb i förhållande till mål och fastställelse av arbetsmål 

för nästa period 
?  Värdering av utvecklingspotential för nya uppgifter och inlärningsbehov med anknytning 

till nya uppgifter 

Utvecklingssamtalet är ett tillfälle för avstämning  och uppföljning mellan chef och 
medarbetare. Det är också ett tillfälle att se möjligheter till förbättringar och förändringar 
för båda parter.137 Erfarenheter och synpunkter kan utbytas kring såväl arbetet som 
uppfattningen om hur individen fungerar138 Syftet med utvecklingssamtal är att medarbetare 
och chef kommer fram till största möjliga enighet på samtliga punkter139 

Människan vill gärna känna makt över sina liv och ett sätt att få det är att till exempel 
behärska något kunskapsområde och att vandra uppåt i sin kompetensutveckling140. Eftersom 
varje befattning inom en organisation ständigt förändras och utsätts för nya krav, är det viktigt 

                                                 
127 J. Nyström, Klarspråk med chefen, Malmö, Liber Ekonomi, 1999, 5. 
128 M. Ronthy-Östberg, S. Rosendahl, Samtal som utvecklar, Malmö, Liber-Hermods AB, 1994, 86, 
129 G. Jönsson, Utvecklingssamtal för alla, Kristianstad, SIPU förlag, 1989, 11. 
130 Nyström, op. cit., 4. 
131 ibid., 6. 
132 ibid., 7. 
133 ibid., 11. 
134 Ronthy-Östberg, Rosendahl, op. cit., 86. 
135 B. Jäghult, Planeringssamtalet, Malmö, Liber AB, 1988, 14. 
136 Dalin, Kompetensutveckling i arbetslivet , op. cit., 180. 
137 Jäghult, op. cit., 9. 
138 ibid., 14. 
139 Dalin, Kompetensutveckling i arbetslivet , op. cit., 181. 
140 Sveiby, op. cit., 112 
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att medarbetaren får chans att utvecklas minst i samma takt som den egna befattningens krav 
gör det141. 

De människor som redan arbetar i organisationen bör få möjlighet att visa upp sina kunskaper, 
färdigheter och utvecklingsmöjligheter innan företaget utnyttjar resurser för att tillföra ny 
kompetens. Därför är det viktigt att de ansvariga har kunskap om vilken kompetens som finns 
inom organisationen. Genom att dokumentera kompetens och önskemål om uppgifter, kan 
ledningen avgöra om behovet av kunskap och potential kan täckas helt eller delvis av 
medarbetare som redan finns i organisationen. 142 

Utvecklingssamtal tar upp frågor av mer långsiktig art än ”samtalen i korridoren”. 143  

1. Individen och arbetet/uppgiften. 
2. Individen och arbetsmiljön 
3. Individen och livet i övrigt 

Gemensamma mål för vad ett utvecklingssamtal ska leda till:144 
?  Förena och anpassa organisationens och medarbetarnas mål till varandra. 
?  Kartlägga vad medarbetarna kan och vill 
?  Kontrollera om tidigare mål uppfyllts 
?  Gemensamt sätta upp mätbara mål på kort och lång sikt 
?  Gemensamt utarbeta förslag till utbildnings-/utvecklingsplan.  

Då trivsel, motivation, arbetstillfredsställelse, ambition och kompetens ökar så leder det till 
högre produktivitet och effektivitet i organisationen.  

4.4.2 Inför samtalet 
För att utvecklingssamtalet ska ge avsett resultat måste det förberedas. På de 
informationsmöten som ofta förekommer inom företag kan en del av tiden användas för att 
prata om utvecklingssamtalet. Varför utvecklingssamtal ska genomföras, tiden för 
genomförandet, vad var och en behöver tänka på, tystnadsplikten som gäller för samtalen, 
varför checklista ska användas och vad som händer efter samtalen bör tas upp.145 

De praktiska förberedelserna innan samtalet är i huvudsak chefens  ansvar. För att 
utvecklingssamtalet ska bli så givande som möjligt är det en förutsättning att båda parter 
förbereder sig med hjälp av en gemensam checklista146. Checklistan eller mallen med frågor 
som ska tas upp under samtalet bör finnas medarbetaren till handa ungefär 3 veckor innan 
samtalet ska äga rum.147 Hur en chef bör förbereda sig:148 

?  Gå igenom anteckningar från föregående samtal 
?  Gå igenom medarbetarens arbetsuppgifter 
?  Fundera över medarbetarens prestationer under året 

                                                 
141 Jäghult, op. cit., 12. 
142 Dalin, Kompetensutveckling i arbetslivet , op. cit., 171. 
143 Jönsson, Utvecklingssamtal för alla, op. cit., 16. 
144 ibid., 10. 
145 G. Jönsson., Utvecklingssamtal och andra samtal som ledningsinstrument, Stockholm, Publica, 1995, 38-39. 
146 Dalin, Kompetensutveckling i arbetslivet , op. cit., 181. 
147 Jönsson., Utvecklingssamtal för alla, op. cit. 
148 Jönsson, Utvecklingssamtal och andra samtal som ledningsinstrument, op. cit., 40. 
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?  Gå igenom de mål som finns uppsatta för avdelningen och den enskilda medarbetaren 
?  Fundera över framtida arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter/-behov 
?  Gå igenom checklistan punkt för punkt 

Hur en medarbetare bör förbereda sig:149 

?  Gå igenom anteckningar från föregående samtal 
?  Gå igenom sina arbetsuppgifter 
?  Fundera över sina prestationer under året 
?  Gå igenom de mål som finns uppsatta för avdelningen och sig själv 
?  Fundera över framtida arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter/behov 
?  Gå igenom checklistan punkt för punkt 

4.4.3 Genomförande 
Utvecklingssamtal bör styras av ledningen, dock ej vad gäller upplägg eller tidsdisposition. 150 
Samtalet bör dock genomföras av den chef som känner medarbetarna bäst. En chef som har 
direkt kontakt med berörd personal, det vill säga närmaste chef.151 

Vanligaste uppfattningen är att det är lämpligt med en lugn, ostörd neutral plats för 
utvecklingssamtalet. Chefens rum kan förknippas med makt och är därmed inte lika lämpligt. 
Vad gäller tiden är en till två timmar lagom att avsätta, med möjlighet att anpassa till vad som 
behövs. 152  

Samtalet består av två delar: en öppen del och en sluten/konfidentiell del. 
Personalavdelningens roll är att delta angående det ”öppna” materialet från samtalen. Detta 
innebär i praktiken konkreta önskemål såsom kurser, utvecklingsfrågor, arbetsbyten med 
mera. Personalavdelningen är ett stabsorgan som bör syssla med policyfrågor, samordna, 
inspirera, hjälpa, initiera och utbilda. 153 

Vad bör tas upp:154 

?  Utvärdering av det gångna året. Hur gick det? Vilka var målen, nåddes de, vad blev 
resultatet? Medarbetaren bör få frågescheman med vägledning inför samtalet. Hur har det 
känts? Värdera känslorna kring det som hänt under året. Mycket oförutsett från när målen 
ställdes upp? Är medarbetaren motiverad i sitt arbete? Personligen?  

?  Allmänt om arbetet. Vad tycker medarbetaren? Hur trivs han/hon med de olika delarna 
av arbetet? Hur är chefen som ledare? Konflikter på arbetsplatsen? 

?  Personlig utvärdering. Finns något att förbättra vad gäller kompetens? Nya 
arbetsuppgifter? 

?  Arbetsmiljön. Något som kan förbättra trivseln? Brister i organisationen? Etisk kod, 
program för att värna om natur och miljö? 

                                                 
149 Jönsson, Utvecklingssamtal och andra samtal som ledningsinstrument, op. cit., 41-42. 
150 Jönsson. Utvecklingssamtal för alla, op. cit., 66. 
151 ibid., 27. 
152 Jönsson, Utvecklingssamtal och andra samtal som ledningsinstrument, op.cit., 43-45. 
153 Jönsson, Utvecklingssamtal för alla, op. cit., 68-9. 
154 Jönsson, Utvecklingssamtal och andra samtal som ledningsinstrument, op. cit., 50-53. 
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?  Framtida utveckling. Mål och resultat samt mål för personlig utveckling. Beredskap för 
det oförutsedda. Skriv ned viktigaste punkterna i överenskommelsen och ta varsitt 
exemplar. 

?  Ansvar och inflytande . I vilken grad tar medarbetaren ansvar. Chefens förmåga att 
delegera lämpliga uppgifter – för mycket, för lite? 

?  Medarbetaren själv/Privatlivet. Individuella arbetstider, distans, deltid under en period? 

4.4.4 Dokumentation och uppföljning 
Medarbetare är ofta angelägna om att få återkoppling och uppföljning av sitt arbete. Om de 
lyckats är det viktigt att tala om det och om inte det görs finns det ingenting som motiverar 
medarbetaren att stanna i organisationen. Om det å andra sidan är så att deras prestation har 
varit mindre bra kan det bero på olika orsaker och måste analyseras.155 

Vad gäller dokumentering av utvecklingssamtalen bör någon ansvarig besluta vad som ska 
sparas och var det ska sparas. Alla företag dokumenterar inte samtalen, kanske av 
integritetsskäl. Kanske kan det vara så, att uppriktigheten begränsas om medarbetaren vet att 
allt dokumenteras? Det kan dock vara en god idé att i alla fall dokumentera vissa delar, för att 
snabbt kunna ta fram uppgifter om vilka kunskaper som finns inom företaget, till exempel 
vem som kan ett visst språk om en tjänst utomlands blir ledig.156 

Det finns minst två skäl till att företag bör arbeta systematiskt med kompetens och 
utvecklingsbehov:157 

?  Medarbetarnas motivation för utveckling, till exempel utbildning och nya uppgifter, är 
ofta beroende av att de upplever ledningens värdering av den enskildes 
utvecklingsmöjligheter som rättvis. Detta förutsätter att värderingen utförs regelbundet 
och med öppenhet mellan parterna. 

?  I stora företag är det omöjligt för den personalansvariga (eller personalavdelningen) att ha 
aktuell överblick över medarbetarnas kompetens, utvecklingsönskemål och 
utvecklingsmöjligheter, om inte arbetet systematiseras. 

                                                 
155 Jäghult, op. cit., 11. 
156 ibid., 13. 
157 Dalin, Kompetensutveckling i arbetslivet , op. cit., 172. 
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5. Empiri 
Här följer en kort redovisning av chefsintervjuerna på respektive företag samt en överblick 
över svaren i enkäterna som delades ut till medarbetarna.  

5.1 Företag A/Ericsson Software Technology AB i Karlskrona 
Den intervjuade chefen på Ericsson har flerårig erfarenhet från svensk industri och 
teknikföretag, förutom Ericsson så till exempel som el-mekaniker på Saab. Han har ingen 
akademisk bakgrund, utan har arbetat sig uppåt, från elektronik, stordatorsystem och så vidare 
till den tjänst han har i dagsläget, som är helt icke-teknisk.  

Chef A säger att Ericssons och hans avdelnings mål är att ”se till att man kan använda mobila 
tjänster överallt, när som helst och så vidare”. Målen förmedlas till medarbetarna genom att 
det är en del i månadsrapporten. Dessutom säger han att eftersom de arbetar i ”en 
förhållandevis liten organisation och vi har väldigt tät dialog, så är det väldigt enkelt”.  

Chef A definierar kunskap som ”att veta vad det innebär att utföra en uppgift” och 
kompetensutveckling som ”att känna till sina brister som individ och person å ena sidan”. ”Å 
andra sidan är det att förstå behovet i verksamheten.”  

Chef A håller utvecklingssamtal en gång per år och utöver det hålls ett uppföljningssamtal 
sex månader efter varje utvecklingssamtal. Dessutom håller de något som kallas för 
Performance Management-samtal varje kvartal. Performance Management innebär enligt 
chef A att de sätter personliga mål för varje medarbetare ”och det kan vara till exempel att du 
skall inom kvartal tre ha skrivit en process, […] eller utfört någon form av uppgift”. 
Uppgifterna kan sedan mätas kvantitativt och målen sätts enligt SMART-modellen, vilket 
innebär att varje uppgift ska vara Specific, Measurable, Achievable, Relevant och Timebased. 
Varje individ får mellan ett och fyra mål som sedan utvärderas.  

Utvecklingssamtalen uppfattas av chef A som det bästa sätt på vilket ett företag kan 
tillvarata både kunskap och kompetens hos sina medarbetare. Han ser dock det svåra i att 
generalisera eftersom varje individ drivs av så skilda saker; ”en del vill ju utvecklas, man vill 
ha utmaningar, man vill ha omöjliga uppgifter hela tiden och så vidare”. 

Chef A definierar utvecklingssamtal som ”en dialog med högt i tak”. Han ser inte något 
negativt med utvecklingssamtal, men däremot en fara med det, nämligen ”att ha för höga 
ambitioner”, ifall det sedan inte uppnås. 

En frågeställning som känns viktig när det gäller utvecklingssamtal, är vad företaget och 
chefen i fråga faktiskt vill uppnå genom att hålla dem. På det svarade chef A ”ja, om man ska 
vara krass så är det ju en ökad produktivitet, det är ju de främsta målen”. ”[…] Men å andra 
sidan är det en förutsättning att ha nöjda medarbetare för att uppnå ökad produktivitet.” 

Enligt chef A så hålls utvecklingssamtalen antingen på hans kontor eller i något separat 
rum. Det finns inga riktlinjer på Ericsson, men han är medveten om den oskrivna regel som 
säger att samtalen inte bör hållas på chefens rum. Chef A framhåller dock att ”vi har en 
väldigt öppen dialog och det är ingen som, så att säga, känner sig hotad av att sitta här”. 

Chef A antecknar under samtalet och för sedan in det elektroniskt. De (chef och 
medarbetare) tittar sedan på det tillsammans och medarbetaren godkänner det innan det 
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arkiveras. Enligt honom är utvecklingssamtalet ”väldigt mycket en dialog, både när jag själv 
går på samtal med min chef och när jag har det”.  

Varje utvecklingssamtal följs upp sex månader senare och alla anteckningar sparas även till 
nästa samtal. På frågan om idéer som kommer fram under samtalet omsätts i handling, svarar 
han att ”tyvärr är det nog mer regel att det inte görs”.  

På frågan om han ser några tydliga tecken på att det är just utvecklingssamtalen som har 
bidragit till att höja kompetensen i företaget, svarar Chef A att kompetensen kanske inte har 
höjts, ”däremot det allmänna välbefinnandet”, enligt till exempel Empowerment Index158.  

5.2 Företag B/Flextronics International Sweden AB 
Den intervjuade chefen på Flextronics har en bakgrund som tekniker, har studerat på högskola 
och genomfört en utbildning i arbetsledning. Chef B har arbetat som ledare sedan 1989 och 
har verkat inom Flextronics sedan två år tillbaks i tiden. Medarbetarna arbetar på flera olika 
platser i Sverige, vilket innebär att chef B inte träffar alla sina medarbetare dagligen. 

Avdelningen Network Services handlar till största delen om tjänster, som installation och 
underhåll av telenät. Avdelningen sysslar med att tillhandahålla installationer och service till 
andra företag. För avdelningen gäller det att uppnå vissa ekonomiska mål när företagets mål 
bryts ned på avdelningsnivå. Företagets uppsatta mål förmedlas genom att det ges 
kontinuerlig information till medarbetarna under året.  
 
Kunskap och kompetensutveckling betyder för chef B att veta hur saker och ting ska göras 
och samtidigt ha förmågan att klara av att utföra det. Kompetensutveckling, anser han handlar 
om en utveckling av individens färdigheter. 

Chef B anser sig vara väl medveten om sina medarbetares kompetens och tycker det är viktigt 
att kunskap och kompetens kommer till användning. 

Den intervjuade tycker utvecklingssamtalet är ett väl fungerande instrument, men ser en risk 
i att allt för många samtal kan upplevas som slentrianmässiga och på så sätt mister sin kvalité 
och inte utnyttjas fullt ut. Utvecklingssamtalet ser han som en möjlighet för honom att ha ett 
personligt möte mellan honom själv och respektive medarbetare. Samtalet för honom är en 
avstämning mellan vad medarbetaren är bra på och kan bli bättre på och genom detta lägga 
upp en framtida plan som kan resultatuppföljas. 

Utvecklingssamtalen ska genomföras en gång per år, men på grund av en orolig tid med 
flera personalförändringar har kontinuiteten för utvecklingssamtalens genomförande rubbats. 

Det som karaktäriserar ett bra utvecklingssamtal enligt chef B är att samtalet inte ska 
innehålla för många frågor och att det finns ett tydligt fokus. Samtalets utformning beror helt 
på den medarbetare som samtalet förs med.  

Eftersom han ser medarbetarna som betydelsefulla tillgångar för företaget, anser han att det är 
viktigt att de trivs, samt får och vill utvecklas.  

Utvecklingssamtalets innehåll utgår från varje medarbetare ifråga. 

                                                 
158 Medarbetarundersökning på Ericsson.  
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”Inför varje utvecklingssamtal, så sätter jag mig ned och funderar på den här personen. Och 
då kan utvecklingssamtalet handla om precis vad som helst, det beror helt på personen. Det 
kan vara en person som har väldiga visioner och vill utvecklas, så det bara sprakar om det 
hela. Och det kan vara en person som inte trivs, som bara är emot allting. Ja, det är så olika, så 
det utgår helt från personen.” 

Företaget använder sig av en mall med frågor som medarbetarna kan förbereda sig med inför 
utvecklingssamtalet. Chef B tycker det är viktigt att hans medarbetare försöker förbereda sig 
och avsätter tid till att tänka till inför det kommande samtalet. 

Det som tagits upp under samtalet arkiveras för att kunna användas vid nästa 
utvecklingssamtal. De mål som har satts upp under samtalets följs upp enligt ett bestämt 
datum.  

Chef B ser utvecklingssamtalet som en bidragande orsak till en kompetenshöjning i 
företaget, eftersom han anser att samtalet vanligtvis leder till något som kan användas och 
vara till nytta för företaget.  

”Jag tycker på något sätt att det här med utvecklingssamtal, oavsett om det sker en gång om 
året eller om det sker spontant hela tiden, så är det ju det som är styrkan. Man kan aldrig 
motivera en människa … utan det är om de vill så fixar de allting, och vill de inte så är det 
ingenting som går. På något sätt är det ju att skapa ett klimat som gör att de vill ställa upp och 
att de ställer upp för varandra.” 

5.3 Enkätsvar 
1 motsvarar instämmer helt 
3 motsvarar instämmer delvis 
5 motsvarar instämmer inte alls 

Enkäterna delades ut till medarbetare som har utvecklingssamtal med den intervjuade chefen 
på varje företag. Sammanfattningen av enkätsvaren är medelvärden. Ju lägre värde är desto 
högre överrensstämmelse med påståendet.    
 A B A/B 
Kvinnor/Män 6/4 0/3 6/7 
1. Antal år i företaget 5,1 21,3159 13,2 
2. Informationen om mål och visioner för företaget och min avdelning är 
tydligt uttryckta. 
 

2,4 2,7 2,55 

3. I god tid före utvecklingssamtalet har jag fått ingående och aktuell 
information så att jag känner till verksamhetens inrik tning, vilka mål 
som ska eftersträvas och dess kompetensbehov. 
  

2,8 2,3 2,55 

4. Jag fick tillräckligt information före samtalet om vad vi skulle prata 
om under utvecklingssamtalet samt samtalets syfte. 
 

1,7 3 2,35 

5. Jag är väl förberedd innan utvecklingssamtalen och har konkreta 
förslag på hur jag vill medverka och vad jag vill ta upp (individuella mål 

2,4 2,7 2,55 

                                                 
159 Både Flextronics och Telia Sonera (då en del av Telia Soneras medarbetare är övertagna av Flextronics). 
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och önskemål). 
6. Jag upplever att min chef är medveten om min kunskap och 
kompetens? 
 

2,3 2,6 2,45 

7. Utvecklingssamtal är ett viktigt redskap för att kunna ta tillvara 
kunskap och kompetens. 
 

1,5 2,3 1,9 

11. Jag upplevde att min chef var väl förberedd vid senaste 
utvecklingssamtalet. 
 

2,0 3 2,5 

12. Jag anser att jag själv var väl förberedd vid mitt senaste 
utvecklingssamtal. 
 

2,2 2,7 2,45 

14. Tillräckligt mycket av samtalstiden avsätts för det område jag anser 
vara viktigast att behandla. 
 

2,4 2 2,2 

15. Jag upplever samtalen som en dialog snarare än ett förhör eller en 
intervju, dvs. båda parter får tillräckligt utrymme i samtalen. 
 

1,9 2 1,95 

16. Utvecklingssamtalet ger tillräckligt mycket utrymme för att uttrycka 
mina utvecklingsbehov och önskemål. 
 

1,8 2 1,9 

17. Jag upplever att min kunskap, kompetens och kreativitet tas tillvara 
och kommer till nytta i företaget 

2,5 2,7 2,6 

18. Jag upplever att utvecklingssamtalet har bidragit till att min kunskap 
och kompetens kommer till nytta.  
 

2,8 2,7 2,75 

19. Jag anser att utvecklingssamtalet resulterade i en eller flera konkreta 
åtgärder för att utveckla min kompetens i arbetet. 
 

2,5 2,3 2,4 

20. Utvecklingssamtalet har hjälpt mig i min fortsatta utveckling. 2,5 2,7 2,6 
21. Jag upplever att löften och åtaganden från tidigare utvecklingssamtal 
infrias. 

2,5 2 2,25 

22. Jag får tillräckligt ansvar, frihet och befogenheter för att arbetet ska 
fungera bra. 
 

1,5 2,7 2,1 

23. Jag anser att jag får tillräckligt med utbildning och 
kompetensförbättring med tanke på vad som behandlades under 
utvecklingssamtalet 
 

2,1 2,7 2,4 

24. Min kompetens korresponderar väl med mina arbetsuppgifter. 
 

2,1 2 2,05 

25. Mina arbetsuppgifter känns meningsfulla och utvecklande. 
 

2,0 2 2 

26. Jag upplever utvecklingssamtalet som något positivt för både mig 
och företaget. 

1,8 2 1,9 
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Företag A/Ericsson – kommentarer till enkätsvaren 
 
Medarbetarna  på Ericsson anser att andra bra sätt, förutom utvecklingssamtal, för 
företag att ta tillvara kunskap och kompetens hos sina medarbetare är exempelvis: 
?  Coaching , enligt Ericssons egen utbildningsmodell 
?  Kontinuerlig uppföljning med fokus på ”verkstad” och inte på ”snack” 
?  Lyssna på medarbetaren 
?  Placera rätt person på rätt plats, då utifrån kompetens, gruppdynamik och erfarenhet. 

Jobbrotation och arbetsrollspresentationer 
?  Koppla företagets mål och ambitioner till individens vilja att utvecklas, gällande såväl 

område som ökad kompetensnivå.  
 
Det viktigaste området att behandla i ett utvecklingssamtal var enligt 
Ericssonmedarbetarnas bedömning:  
5 av 10 Personlig utveckling (kompetens & arbetsuppgifter)  
?  Anser inte att ett alternativ speglar komplexiteten, vill även ha feedback på arbetsmiljön, 

mål och visioner. 
?  Genom detta kan man styra och optimera både personliga mål och intresse samt 

verksamhetens. 
 
3 av 10 Mål och visioner (företaget & individen) 
?  Nedplockad till en konkret nivå, det vill säga hur det påverkar mina arbetsuppgifter. 
 
1 av 10 Ansvar & inflytande 
1 av 10 Flera alternativ 
?  Privatliv ska ej ingå 
 
Företag B/Flextronics – kommentarer till enkätsvaren 
 
På Flextronics ansåg en medarbetare att företagets bästa sätt kan ta tillvara kunskap 
och kompetens hos sina medarbetare var genom: 
Rätt ”man” på rätt plats och uppmuntran till kompetensutveckling. 
 
Det viktigaste området att behandla i ett utvecklingssamtal var enligt 
Flextronicsmedarbetarens bedömning:  
3 av 3 Personlig utveckling (kompetens & arbetsuppgifter) 
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6. Analys 
I det här kapitlet ligger teorin till grund för analyseringen av det insamlade empirimaterialet. 
Även här följer dispositionen samma mönster som i uppsatsen som helhet. 

6.1 Kompetens som värdeskapare 
Alla intervjuade skiljer mellan begreppen kunskap och kompetens. Kunskap förklaras bland 
annat som ” är att veta/…/vad det innebär att utföra en uppgift”160 eller ”att veta hur man ska 
göra [vilket] inte innebär (a) att man kan göra det”161. Kompetens  däremot beskrev som ”att 
ha erfarenheter och förmågan att göra någonting”, ”inte bara just förmågan eller kunskapen 
utan/…/nånting mer abstrakt, viljan att göra det”162 Det beskrevs också som en skicklighet på 
att ta till sig kunskap och färdigheter, men inte nödvändigtvis på grund av en formell 
utbildning163. Kompetens verkar alltså uppfattas som något mer än kunskap. Kunskapen är 
något som kan utvecklas till kompetens.  

6.2 Utveckling mot lärande organisationer 
Teorin understryker vikten för individerna i organisationen att dela kunskap och erfarenheter 
för att sprida och utnyttja den kompetens som finns i organisationen. Företagets insatser med 
syfte att skapa trivsel, erbjuda utvecklingsmöjligheter, en utvecklande miljö, ett välbefinnande 
hos medarbetarna möjliggör en mer fungerande lärande organisation. Lärande är en viktig 
resursskapande process.  En lönsam lärmiljö förutsätter också att medarbetarna upplever sina 
arbetsuppgifter som meningsfulla och blir på så vis motiverade när de får utveckla sig, om de 
har behov av detta. Då läggs kanske mer vikt på att enas om utvecklingsåtgärder för arbetet 
under utvecklingssamtalet. Att lära av varandra och att dela med sig av sin kompetens i form 
av erfarenhet och utbildning och att utbyta erfarenheter innebär kompetensutveckling164. 

Struktur och kultur i en organisation borde vara viktigt för lärandet. Utan den basen kommer 
organisationen antagligen inte vara en miljö som uppmuntrar eller använder sig av 
utvecklingssamtal, och även om de gör det så kanske inte potentialen utnyttjas tillräckligt och 
samtalet används rutinartat.  

Några av enkätfrågorna (17, 22, 24, 25) kan sägas beröra medarbetarnas syn på hur lärmiljön 
och klimatet ser ut i organisationen. På Ericsson instämde de flesta helt på påståendet att 
deras arbetsuppgifter kändes meningsfulla och utvecklande. De upplever alltså sina  
arbetsuppgifter som väldigt motiverande. I relativt hög grad upplevde de också att kunskap, 
kompetens och kreativitet kommer till nytta i företaget. De får ganska mycket ansvar, frihet 
och befogenhet samt anser att deras kompetens överrensstämmer väl med arbetsuppgifterna. 
Både chef och medarbetare verkar till största del vara överens om att chefen är medveten om 
medarbetarnas kunskap och kompetens.  

På Flextronics ansåg medarbetarna också att de hade meningsfulla och utvecklande uppgifter, 
med något undantag. Att kunskap och kompetens kom till nytta var de också överens om. 

                                                 
160 Intervju med chef på Ericsson, 2004-01-07 
161 Intervju med chef på Flextronics 2003-12-18 
162 Intervju med chef på Ericsson, 2004-01-07 
163 Intervju med chef på Flextronics 2003-12-18 
164 Intervju med personalchef på Ericsson, 2004-02-02 
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Däremot var de inte lika nöjda med det ansvar, frihet och befogenhet de fick. Medarbetarna 
tycker att deras chef är delvis medveten om deras kunskap och kompetens. Chefen anser sig 
medveten om i alla fall kompetensen eftersom han följer produktionen varje dag och ser vad 
som fungerar och vad som inte gör det165. 

Alla företag borde ha ett behov av utvecklingssamtal, som ett verktyg för att ta tillvara och 
ligga till grund för utveckling av kunskap som finns i företaget. En snabbföränderlig bransch 
som it-telekombranschen borde definitivt ha det behovet. Vid första anblick kan de båda 
företagen i empiriundersökningen tyckas vara i den branschen, men det innebär inte 
nödvändigtvis att de är lika i sig. Kanske är inte it-telekombranschen den bästa beskrivningen 
eller indelningen. Som nämndes i beskrivningen av företagen finns en klassificering av 
företagen utifrån SNI-koder, vilket ger en något annan bild.  

Ericsson är inriktat på forskning och utveckling med största delen av sin produktion utlagd på 
andra företag, exempelvis Flextronics. Ericsson har således en inriktning mot innovation och 
nyskapande. Således borde det finnas ett intresse att utveckla sig till en lärande organisation. 
Företaget är möjligen mer utvecklad mot en lärande organisation, som använder 
utvecklingssamtalet kontinuerligt och mer inriktat på företagets mål och verkliga 
kompetensbehov.  

Flextronics är i huvudsak ett tillverknings- och produktionsföretag. Deras behov torde 
således se något annorlunda ut än Ericssons. Dock borde behoven av vad gäller kunskap, 
kompetensutnyttjande och tillvaratagande av detta, vara lika höga. Även om kategoriseringen 
av båda företagen som it-telekomföretag inte är den bästa beskrivningen så är fortfarande 
Flextronics styrda av branschen då de arbetar som underleverantörer i den. De är i allra högsta 
grad beroende av hur branschen ser ut.  

Branschen spelar kanske inte så stor roll, utan snarare företagets mål och behov samt att de 
vill lära sig och inser vilka resurser de har i medarbetarnas kunskap och kompetens och att de 
drar nytta av detta.  

6.3 Människan och organisationen 
Enligt Maslow är människan på olika stadier i behovshierarkin, och för att kunna upptäcka 
eller bli medveten om var individen befinner sig krävs ett verktyg, till exempel 
utvecklingssamtalet. Människors behov är individuella och utvecklingssamtalets innehåll bör 
baseras på dennes behov i ”pyramiden”. Alla är inte i ett stadium där de vill förverkliga sig 
själva och vill lära sig nytt. Men oavsett vilken nivå i behovspyramiden individen befinner sig 
på så bidrar samtalet till att ta tillvara medarbetarnas kompetens.  

Företagets förmåga att ge medarbetarna tillfälle att få uttrycka sina behov och 
utvecklingsönskemål och/eller ge dem tid till att få tala om det som de anser är viktigt för just 
dem speglar hur väl företaget tar tillvara individers olika behov.  

Utvecklingssamtalets ”mjuka delar” som försöker värna om trivsel och tydliggöra eventuella 
problem i arbetsgruppen kan långsiktigt ses som en ytterst viktig aspekt för att bygga upp en 
lärande miljö. De kan påverka tryggheten och gemenskap på arbetsplatsen och få 
medarbetarna att vilja stanna kvar på företaget med sin kompetens och sina 
utvecklingsmöjligheter. 

                                                 
165 Intervju med chef på Flextronics 2003-12-18 
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Den intervjuade chefen på Ericsson upplevde att en del medarbetare inte vill prata alls. Men 
det största grundläggande mänskliga behovet han kunde se var bekräftelse, det vill säga 
feedback på sina prestationer. På Ericsson tyckte hälften av de som svarat på enkäten 
(enkätfråga 13 ,14 ,16) att personlig utveckling (kompetens & arbetsuppgifter) var viktigast 
att behandla i ett utvecklingssamtal. 30% menade istället att mål och visioner (företaget & 
individen) var viktigast. Medarbetarna upplevde i ganska hög grad att de fick tillräcklig tid att 
samtala om det de ansåg viktigast att behandla. De var mycket nöjda med utrymmet som gavs 
för att uttrycka deras enskilda utvecklingsbehov och önskemål.  

På Flextronics såg chefen en tydlig skillnad mellan individernas behov. Det är de som är 
viktigast och styr hela samtalet. Vissa har svårt att öppna sig och vissa ”behöver ha en pappa” 
och vill ”känna lite trygghet och stöd”. Alla medarbetare som svarade på enkäten ansåg att 
personlig utveckling (kompetens & arbetsuppgifter) var det viktigaste området att ta upp på 
samtalet. De tyckte också att tillräckligt mycket av samtalstiden avsattes för det området och 
att de ges tillräckligt mycket utrymme att utrycka sina behov och önskemål.  

På Ericsson kanske en starkare lojalitet finns mot företaget, och deras mål och visioner då 
flera tycker att det är det viktigaste att prata om under samtalet. Dessutom är det något de 
tvingas fundera på då de följer en mall i samtalet där sådana frågor tas upp. Att Flextronics 
medarbetare upplevde att de hade möjlighet att prata om de områden de ville är inte underligt, 
då samtalen helt styrs av vad medarbetaren vill prata om. Den mall som finns är mer något 
som existerar för att få igång tankeprocessen innan samtalet.  

Företagets tydlighet med att uttrycka mål och kompetensbehov är ett sätt att få medarbetare 
motiverade kring målen och att de känner sig delaktiga. Att medarbetarna känner att de 
presterar något för företaget och dess fortsatta verksamhet. Utvecklingssamtalet kan vara ett 
forum för att bryta ned övergripande mål till individnivå. 

Både på Ericsson och Flextronics instämmer medarbetarna delvis i fråga (enkätfråga 2, 3) 
om hur väl mål och visioner för företaget är tydligt uttryckta och att de fått aktuell 
information om detta före utvecklingssamtalet.  

Även om mål inte diskuteras i någon större utsträckning på utvecklingssamtalen på 
Flextronics så är det troligen något medarbetarna är medvetna om då det sker ständiga möten 
om operativa mål. Eftersom företaget verkar stå under särskilt stark press166 för närvarande så 
kanske medvetenheten om mål för avdelningen och företaget blir ännu viktigare.  

Det är viktigt att medvetenheten i företaget om existerande  kompetens  hos medarbetarna är 
hög för att undvika att behöva tillföra ny kompetens och istället utnyttja de resurser som de 
nuvarande medarbetarna har.  

Medvetenheten hos cheferna om medarbetarnas kunskap och kompetens (enkätfråga 6) 
upplevdes medelgod hos båda företagen, men något högre på Ericsson. Cheferna ansåg själva 
att medvetenheten var god.  

Särskilt i en så rörlig marknad som it-telekombranschen är det viktigt att åtminstone 
upplevelsen av nyttan av utvecklingssamtal är hög. Detta gäller utifrån både medarbetarens 
och företagets synvinkel. Hög tillfredsställelse och mer motiverade medarbetare leder till en 

                                                 
166www.blt.se/section_archive.php?freesearch=Flextronics&year=2004&month=0&department=102&nocache=
1&args=102%3B166&search=S%F6k  
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högre grad av måluppfyllelse. Om teori säger att utvecklingssamtal är ett viktigt verktyg för 
att ta tillvara de kunskapsresurser som finns i företaget så kanske det är extra viktigt i en rörlig 
bransch? Att ha en lärande arbetsmiljö där kunskap, kompetens och erfarenheter utbyts, där 
individerna lär av varandra innebär en stark konkurrensfördel i en bransch där krav på 
anpassningsförmåga är stort. Och om medarbetarnas kunskap och kompetens sägs vara 
företagets viktigaste resurs måste ju medarbetare uppleva det för att vilja arbeta kvar. Det får 
inte bara vara företagets policy på pappret eller i ord. Därför är det viktigt att 
utvecklingssamtalen tas på allvar för att resultatet ska leda till att förstärka den lärande miljön. 
Används samtalen inte som annat än symbol så kan det kanske lika gärna tas bort, och 
resurserna användas till annat, annars är det bara ännu större resursslöseri. Att undersöka 
upplevda samband kan ge en fingervisning om verktygets betydelse, är det bara en symbol 
eller används dess fulla potential? 

Chefen på Ericsson ser kompetensutveckling via verktyget utvecklingssamtal som något som 
kopplar ihop ”individens tillkortakommanden som man uppfattar det och vad verksamheten 
behöver. Man kan använda det som ett verktyg och som en motivator för individen”167. 

6.4 Utvecklingssamtal 
Kvalitén på samtalet blir bättre om deltagarna ges möjlighet till förberedelse och samtalen 
sker i dialogform. På Ericsson instämde flertalet nästan helt på att de fått information om vad 
samtalet skulle handla om samt dess syfte. De ansåg även att de var väl förberedda 
(enkätfråga 4, 5, 12) samt att chefen var det (enkätfråga 11, 15). Dialogform karaktäriserade 
samtalet, det ansåg både medarbetare och chef. 

På Flextronics upplevde medarbetarna inte i så stor utsträckning att de fått information om 
samtalets innehåll och syfte. De ansåg sig relativt väl förberedda, samt upplevde chefen som 
förberedd. 

Företagets uppfattning, enligt chefen på Flextronics är att utvecklingssamtalet är ett viktigt 
(enskilt) samtal mellan chef och medarbetare168. Chefen på Ericsson anser att instrumentet för 
företaget att på bästa sätt kunna ta tillvara på både kunskap och kompetens hos sina 
medarbetare är just utvecklingssamtalet169. Upplever medarbetarna att detta är ett 
betydelsefullt verktyg för att sammanföra företagets och individens behov?  

Både medarbetarna på Ericsson och Flextronics anser i hög grad att utvecklingssamtalet är 
ett viktigt redskap att ta tillvara på kunskap och kompetens och att det är något positivt både 
för dem och företaget (enkätfråga 7, 18, 19, 20, 26). Däremot tycker de inte att samtalen alltid 
har resulterat i konkreta åtgärder eller hjälpt dem i deras fortsatta utveckling. Företagets 
förmåga att omsätta löften/överenskommelser till praktisk nytta för företaget, att det händer 
något, är alltså inte så hög som den skulle kunna vara (enkätfråga 21, 23). 

Då Flextronics affärsidé går ut på att göra saker billigare än sina uppdragsgivare och 
hemligheten är stordrift med så små omkostnader som möjligt170 borde de vara intresserade av 
att vårda sina resurser i ännu högre grad. Verktyget utvecklingssamtal kan vara en väg för att 
nå dit. 
                                                 
167 Intervju med chef på Ericsson, 2004-01-08 
168 Intervju med chef på Flextronics, 2003-12-18 
169 Intervju med chef på Ericsson, 2004-01-08 
170 http://www.ad.se/nyad/index.php?service= <15.26, 2004-02-13> 
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Utvecklingssamtal är ett sätt att försöka se om den enskilda medarbetarens kunskap och 
kompetens verkligen tas tillvara i enlighet med företagets mål och inte bara blir 
kompetensutveckling ”i allmänhet” utan företagsspecifikt. Kompetensutveckling och 
tillvaratagande av kunskap ska trots allt gynna företaget och dess inriktning, inte bara tjäna 
medarbetarnas privata intressen. Utvecklingssamtal är ett verktyg för att göra 
kompetensutvecklingen företagsspecifik.  

Det brukar varnas för alltför frekventa förändringar. ”Eftersom Ericssons verksamhet är 
komplex och branschen växt snabbt har det varit ständiga omorganisationer. Men om man gör 
en organisationsförändring får man alltid något år av sökande, frustration och intrimning”.171 
Denna utmaning styrker vikten av utvecklingssamtal för att medarbetarna inte ska tappa 
motivationen.  

Kanske kan skillnaderna mellan företagen dels bero på hur den dagliga kontakten mellan 
chef/medarbetare ser ut. Den chef som intervjuades på Flextronics arbetar på en avdelning där 
de anställda jobbar ute på fältet de flesta dagar och dessutom reser chefen ofta mellan olika 
orter i södra Sverige. Därigenom har de inte den dagliga kontakt med varandra som de kanske 
har på den undersökta avdelningen på Ericsson. 

Ericsson verkar vara en komplex organisation, som inte är så styrd uppifrån – utom när det 
gäller utvecklingssamtal. Vad beror detta på? Är det för att de insett vikten av 
utvecklingssamtal och hur de ska utföras så att det inte är något som de lämnar åt individen att 
utforma? Flextronics verkar fungera i det närmaste tvärtom. Trots att det är en amerikansk, 
troligen hierarkiskt uppbyggd organisation, så verkar utvecklingssamtalen vara helt upp till 
varje chef vad gäller innehåll och uppbyggnad. De flesta medarbetare på den undersökta 
avdelningen på Flextronics kommer från svenska Telia Sonera. Detta kan möjligen påverka 
den minimala styrningen av utvecklingssamtal och dess innehåll.  

Kan det vara så att på Ericsson blir kvalitén på utvecklingssamtalen hög för att företaget 
faktiskt tar fasta på vad utvecklingssamtalet ger och utvecklingsåtgärderna i högre grad 
korresponderar mot företagets verkliga behov? Saker görs inte bara för att ”det är bra att gå på 
kurs” exempelvis172. För att återknyta till figur 2 i teoriavsnittet skulle Ericsson kunna 
placeras in i ruta D i figuren där individens behov är synliga/erkända och verksamhetens mål 
tydliga. Kunskap finns om verksamhetens behov av kompetens och individens 
önskemål/behov av utveckling. Trots detta ligger möjligen bristen i utnyttjandet av 
utvecklingssamtalet hos företaget på uppföljningen. Det är viktigt för företaget att individerna 
känner sig motiverade och målen som satts upp följs upp173. Kritik har riktats mot bristande 
uppföljning, att målen från samtalen inte följs upp174.  I enkätsvaren ansåg strax fler än 
merparten av medarbetarna att samtalen har resulterat i konkreta åtgärder för att utveckla 
deras kompetens i arbetet.  

På Flextronics verkar ambitionen vara att utvecklingssamtal bör finnas och användas en gång 
om året. Att det däremot verkligen sker, och utifrån vilken mall, om mall ens används, verkar 

                                                 
171http://www.mediearkivet.se/servlet/ma.mvc.Controller?command=ShowArticle&TABS=Y&RID=168027218
3&AID=7652632&NTH=1&EXPANDED=&GROUPBY=NONE&ARTICLESPERPAGE=20&NOCACHE=1
075898764389 
172 Dalin, Den lärande organisationen, op. cit.65. 
173 Intervju med personalchef på Ericsson, 2004-02-02 
174 Intervju med personalchef på Ericsson,  2004-02-02 
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vara upp till varje chef. I ovan nämnda figur 2 från teoriavsnittet kan Flextronics pendla 
mellan rutorna, men ruta C överväger. Där finns utrymme och gehör för vissa individers 
önskemål, men med risk för mindre koppling till verksamhetens mål. Troligen beror detta just 
på att det är upp till chefen som håller utvecklingssamtalet och inte särskilt styrt uppifrån.  
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6. Slutsats 
Företagets insatser med syfte att skapa trivsel, erbjuda utvecklingsmöjligheter, en utvecklande 
miljö och ett välbefinnande hos medarbetarna möjliggör en mer fungerande lärande 
organisation och gör organisationen bättre rustad inför framtida kunskap och 
kompetensbehov. Alla företag borde därför ha ett behov av utvecklingssamtal som ett verktyg 
för att ta tillvara och ligga till grund för utveckling av kunskap som finns i företaget. En 
snabbföränderlig bransch som it-telekombranschen borde definitivt ha det behovet. Att 
utveckla en lärande organisation är en förutsättning för att klara sig i den hårda internationella 
konkurrensen. En del av det är att göra sitt yttersta för att behålla kompetent personal. 
Människor har olika behov och för att kunna upptäcka eller bli medveten om var individen 
befinner sig behovsmässigt krävs ett verktyg, till exempel utvecklingssamtalet. 

Särskilt i en så rörlig marknad som it-telekombranschen är det viktigt att åtminstone 
upplevelsen av nyttan av utvecklingssamtal är hög. Detta gäller utifrån både medarbetarens 
och företagets synvinkel. Hög tillfredsställelse och mer motiverade medarbetare leder till en 
högre grad av måluppfyllelse. Utvecklingssamtal är ett sätt att försöka se om den enskilda 
medarbetarens kunskap och kompetens verkligen tas tillvara i enlighet med företagets mål och 
inte bara blir kompetensutveckling ”i allmänhet” utan företagsspecifikt. 

Branschen spelar kanske inte så stor roll, utan snarare företagets mål och behov. Därtill att de 
vill lära sig och inser vilka resurser de har i medarbetarnas kunskap och kompetens och att 
de drar nytta av detta. Frågan är om skillnaden i användandet av utvecklingssamtal hos 
företagen beror på olika behov av hur utvecklingssamtalen ska användas. Detta kan göra 
skillnad för hur väl utvecklingssamtalet utnyttjas som verktyg att ta tillvara kompetens för att 
nå företagets mål och kartlägga kompetensbehov.  

För att se om utvecklingssamtalen fyller tänkt funktion eller bara har en symbolisk betydelse 
undersöktes den upplevda nyttan av samtalet. Används samtalen inte som annat än symbol 
så kan det kanske lika gärna tas bort, och resurserna användas till annat, annars är det bara 
ännu större resursslöseri. För att sammanfatta kan det, enligt denna undersökning, sägas att 
utvecklingssamtalen verkar har stor betydelse för både medarbetare och företag. De båda 
undersökta organisationerna verkade båda tycka att det är ett bra verktyg, men användandet 
av det skiljde sig något åt. I det ena fallet verkade det vara väldigt strukturerat och styrt till 
förberedelse och innehåll, men däremot fanns det brister i uppföljningen. I det andra fallet 
var ramarna så lösa, att det kanske kan vara svårt att sammankoppla företagets mål med 
individens behov. För att samtalen ska upplevas som något positivt för både den enskilde 
individen och företaget är det av vikt att det som kommer ut av samtalen infrias och följs upp 
för att samtalen inte ska få karaktär av sig som en symbolisk handlig som inte leder till något.   

Tanken var att försöka undersöka och beskriva upplevelsen av betydelsen av 
utvecklingssamtalet för konkurrensutsatta företag med höga krav på anpassningsförmåga och 
hur de använder sig av detta verktyg. Som diskuterats ovan i arbetet ses utvecklingssamtal 
som ett mycket bra och nödvändigt sätt för att ta tillvara mänskliga resurser, både i teori och 
ute på företaget. Hur det däremot tillämpas verkar inte lika självklart. Även en organisation 
kanske kan sägas vara kompetent – nämligen den som exempelvis inte låter ett verktyg som 
utvecklingssamtal förbli en symbol.  
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Att se sina medarbetare som en ytterst viktig resurs för en organisations verksamhet borde 
vara en förutsättning  för alla och inte bara gälla företag som verkar i IT- och 
telekombranschen. En förutsättning för ett fungerande samhälle är att det finns balans mellan 
alla branscher och organisationer då de är ömsesidigt beroende av varandra. Om tanken är 
att överleva och driva sin verksamhet vidare är det av betydelse att kunna använda sina 
resurser på bästa möjliga sätt. Detta gäller då inte minst när det handlar om människor och de 
resurser som de sitter inne med.  
 
 
 
 
 
 
 
 

“An investment in knowledge pays the best interest.”  
                                                                       

                                                                               Benjamin Franklin 
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7. Diskussion 
Ett problem i uppsatsarbetet har varit empirin. Att få tag i primärdata i tid och i fas med 
uppsatsarbetet visade sig vara besvärligt. Framförallt gäller det att få intervjutid med 
personalchefen på Flextronics. Enkätsvaren från samma företag var även ytterst få, vilket 
säkerligen har sin förklaring i att de delades ut sent till medarbetarna av chefen. Huruvida 
detta beror på hög arbetsbelastning eller något annat är svårt att svara på. Kanske har de inte 
så bra upplevelser av utvecklingssamtal eller ser vikten av det? Vet medarbetarna inte att eller 
hur det kan användas ser de kanske inte det som en viktig sak att utreda?  

I denna uppsats har inte chefens, den som håller i utvecklingssamtalen, ledarstil diskuterats. 
Kraven på ledare i vår tid har höjts väsentligt i jämförelse med tidigare decennium. För 
dagens ledare spelar personligheten en allt större avgörande roll, då det mer handlar om att 
skapa relationer, inspirera, vara en god kommunikatör, coacha, tänka strategiskt och så 
vidare175. Ledarstilen kan alltså vara en bidragande orsak till hur medarbetarna på de 
undersökta företagen upplever själva samtalen. Hur påverkar ledarens egen inställning till 
utvecklingssamtal resultatet av detsamma? Idén var mer att få en övergripande syn på hur 
företagen vill att utvecklingssamtalen ska användas. Eftersom tidsaspekten inte gjorde det 
möjligt att intervjua fler chefer på företagen för att på så sätt få en mer trovärdig generell bild 
kan de intervjuade chefernas ledarstil ha påverkat resultatet i denna undersökning. I 
undersökningen som en följd av detta borde det därför även ha ingått ett större antal 
undersökta medarbetare. 

Uppsatsen innebar en undersökning av företag i den privata verksamheten med hög 
konkurrens och ständigt skiftande efterfrågan. I ett konkurrerande företag styrs 
kompetensutvecklingen främst av att hela tiden tillmötesgå de olika krav som marknaden 
ställer. Medarbetarnas kompetensutvecklings styrs alltså utifrån företagets kompetensbehov i 
framtiden och därmed borde innehållet i utvecklingssamtalet präglas av detta.  Här har den 
offentliga verksamheten inte berörts alls. Hur påverkas kompetensutvecklingen i en offentlig 
verksamhet då organisationernas inkomster sker i form av anslag från staten, det vill säga 
organisationen är inte beroende av kundernas köpvilja? Finns det i en sådan organisation ett 
större utrymmer för medarbetarna att få genomslagskraft för sin egen vilja att utvecklas inom 
ett visst område under utvecklingssamtalet? Därför skulle det vara intressant att undersöka 
om det finns någon skillnad i hur utvecklingssamtalet används och hur dess nytta upplevs i ett 
konkurrerande privat företag i jämförelse med en offentlig statsfinansierad verksamhet med 
en mer stabil marknad.  

Ett annat område på temat utvecklingssamtal som kan ligga till grund för vidare 
undersökningar är om det finns det någon skillnad i hur kvinnor eller män hur de upplever att 
deras kompetens tas tillvara och vidareutvecklas? 

Utvecklingssamtal är ett viktigt verktyg för att se, utveckla och behålla kunskap och 
kompetensresurserna inom ett företag. Men kanske finns det även andra verktyg? En vidare 
undersökning kunde beskriva och undersöka andra typer av sådana instrument, hur de 
fungerar och hur de skiljer sig från utvecklingssamtalet. 
 
 

                                                 
175 Bruzelius, Skärvad, Integrerad organisationslära,  op. cit., 298. 
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Bilaga 1     Intervjufrågor 

Intervjufrågor till chef 

Generellt om utvecklingssamtal 
 
Kan Du berätta kort om Ditt nuvarande arbete och Din yrkesbakgrund. Hur hamnade Du i den 
här organisationen? 
 
Vilka mål och visioner har företaget/organisationen? Delmål? 
 
Hur förmedlas dessa till medarbetarna? 
 
Vad innebär kunskap för Dig? 
 
Vad innebär kompetensutveckling för Dig? 
 
Upplever Du att Du är medveten om dina medarbetares kunskap och kompetens?  
 
Hur anser Du att ett företag på bästa sätt kan ta tillvara kunskap och kompetens hos sina 
medarbetare? Vad har företaget för instrument för att tillvarata kunskap? 
 
Tycker Du att utvecklingssamtal är ett väl fungerande och nödvändigt instrument att använda 
sig av? 
 
Vad är Din definition på utvecklingssamtal?  
 
Vad tycker Du är det främsta argumentet för utvecklingssamtal? Finns det 
motargument/nackdelar?  
 
Vad karaktäriserar enligt Dig ett bra utvecklingssamtal? 
 
Vad vill Du/företaget/organisationen främst uppnå med utvecklingssamtalen? 
 
Får medarbetarna i god tid före utvecklingssamtalet aktuell information så att de känner till 
verksamhetens inriktning, vilka mål som ska eftersträvas och företagets kompetensbehov? 
 
Vad är syftet med utvecklingssamtalen (enligt Dig?)  
 
Är Du tydlig med vad som skall tas upp och samtalens syfte? 
 
Hur vill Du att medarbetaren ska förbereda sig inför ett samtal? Hur vill Du att han/hon ska 
medverka under samtalet? 
 
Sker utvecklingssamtalen uppifrån och ned eller nedifrån och upp i organisationen? 
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Har kollektivavtal tecknats vad gäller utvecklingssamtal? 
 
Har Du fått utbildning i att genomföra utvecklingssamtal? Vad tycker Du att det har gett Dig? 
 
Hur lång erfarenhet har Du av att hålla utvecklingssamtal? 
 
Hur många håller Du samtal med? 
 
Vad anser Du är svårast att prata om? 
 
När höll Du senast utvecklingssamtal med Dina medarbetare? 
 
Hur ofta håller Du utvecklingssamtal? 
 
Tycker Du att det är tillräckligt ofta? 
 

Genomförande 
 
Hur förbereder Du Dig inför samtalet? Ungefärlig tid som läggs ned på förberedelser? 
 
Använder Du Dig av en checklista vid samtalen? Delas det ut en checklista till medarbetarna 
för att de ska kunna förbereda sig inför utvecklingssamtalet? 
 
Om ja, tycker Du det är viktigt och i så fall, varför? 
 
Vad ska var och en tänka på i förväg?  
 
Hur lång tid avsätter Du till varje samtal? 
 
Var hålls utvecklingssamtalen? Varför har denna plats valts? 
 
Hur går Du tillväga för att kartlägga medarbetarnas kunskaper och kompetens? 
 
Vilket område tycker Du är viktigast i ett utvecklingssamtal (i allmänhet)? 
 
Hur stor del av samtalet upptas av sak- respektive värderingsfrågor? (sakfrågor = planera 
verksamhet, utbyta information, faktafrågor, mål & resultat; värderingsfrågor = prestation, 
känslor, attityder, relationer, samarbete). 
 
Vilket av följande områden är enligt din bedömning viktigast att behandla i ett 
utvecklingssamtal?  
?  Mål & visioner (företaget& individen) 
?  Uppföljning från förra samtalet 
?  Arbetsmiljön (fysisk & social) 
?  Personlig utveckling (kompetens & arbetsuppgifter) 
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?  Ansvar & inflytande 
?  Privatliv & livssituation 
 
Vad är medarbetarna, generellt sett, mest intresserade av att prata om? 
 
Vilken form/vilken ton tycker Du att samtalen har? Dialog, ”intervju”? 
 
Ger Du medarbetarna tillräckligt mycket utrymme att uttrycka sina utvecklingsbehov och 
önskemål? 
 

Dokumentation och uppföljning 
 
Vad händer med materialet efter samtalen? 
 
Förs protokoll/anteckningar om vad ni kommit fram till? Hur noga är Du med att föra 
anteckningar? 
 
Sparas anteckningar fram till nästa samtal? 
 
Sker någon uppföljning av samtalen och vem sköter det? 
 
Tror Du att medarbetarna upplever att deras kunskap, kreativitet och kompetens tas tillvara 
och kommer till nytta inom företaget?  
 
Kan Du se några tydliga tecken på att samtalen bidragit till att höja kompetensen i företaget? 
 
Kan Du ge exempel på utvecklingsåtgärder och praktiska konsekvenser av 
utvecklingssamtalen? Omsätts idéer som kommer fram under samtalet i handling? 
 
Ges medarbetarna tillräckligt ansvar, frihet och befogenheter för att arbetet ska fungera bra 
och som matchar deras kompetens? 
 
Vilka är Dina ambitioner på kort och lång sikt? 
 
Vad är viktigast för Dig under det närmaste året? 
 
Vad anser Du är viktigast för Dina medarbetare under det närmaste året? 
 
Finns det något Du vill tillägga/kommentera? 
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Bilaga 2      Enkät 

Utvecklingssamtal 
Enkäten består av 29 frågor. De berör både förberedelser för utvecklingssamtalet, upplevelsen 
under samtalet samt uppföljning efter samtalet och Din upplevelse av kunskap och utveckling 
i allmänhet. Syftet är att ta reda på om utvecklingssamtal i praktiken verkligen utnyttjas på ett 
tillfredsställande sätt för att tillvarata och utveckla den kunskap och kompetens som finns hos 
medarbetarna inom en organisation. 
  
Frågorna besvaras till största delen genom att Du kryssar för den rutan som motsvarar Din 
upplevelse på en skala från 1 till 5. Svara endast med ett kryss per fråga. 
 
1 motsvarar Instämmer helt 
3 motsvarar Instämmer till viss del och  
5 motsvarar Instämmer inte alls 
 
Under varje svarsalternativ finns rader där Du kan utveckla svaret om Du vill. Vissa frågor är 
öppna och besvaras helt fritt.  
 
Dina uppgifter kommer att behandlas helt konfidentiellt och kommer bearbetas statistiskt i 
SPSS för att sedan utgöra underlag till empirin i ett kandidatarbete i företagsekonomi vid 
Blekinge Tekniska Högskola. 
 
När du svarar på frågorna så tänk på samtliga utvecklingssamtal Du haft i detta 
företag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kön: 
 
  
 
Kvinna         Man 
 
 
1. Antal år i företaget:  
 

 



               
                 Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för Ekonomi & Management                           
                 Kandidatarbete i företagsekonomi, FEC007   
                 Stina Gustafson, Maria Johansson, Jessica Netterberg           2004-03-05 
 
 

 56 

Före utvecklingssamtalet 
 
2. Informationen om mål och visioner för företaget och min avdelning är tydligt 
uttryckta. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls              Vet ej 
 

      
1 2 3 4 5  

 
Kommentarer: 
 
3. I god tid före utvecklingssamtalet har jag fått ingående och aktuell information så att 
jag känner till verksamhetens inriktning, vilka mål som ska eftersträvas och dess 
kompetensbehov. 
 
Instämmer helt  Instämmer delvis Instämmer inte alls              Vet ej 
 

      
1 2 3 4 5  

 
Kommentarer: 
 
 
 
4. Jag fick tillräckligt information före samtalet om vad vi skulle prata om under 
utvecklingssamtalet samt samtalets syfte. 
 
Instämmer helt  Instämmer delvis Instämmer inte alls              Vet ej 
 

      
1 2 3 4 5  

 
Kommentarer: 
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5. Jag är väl förberedd innan utvecklingssamtalen och har konkreta förslag på hur jag 
vill medverka och vad jag vill ta upp (individuella mål och önskemål). 
 
Instämmer helt  Instämmer delvis Instämmer inte alls              Vet ej 
 

      
1 2 3 4 5  

 
Kommentarer: 
 
 
 
6. Jag upplever att min chef är medveten om min kunskap och kompetens? 
 
Instämmer helt  Instämmer delvis Instämmer inte alls              Vet ej 
 

      
1 2 3 4 5  

 
Kommentarer: 
 
 
 
7. Utvecklingssamtal är ett viktigt redskap för att kunna ta tillvara kunskap och 
kompetens . 
 
Instämmer helt  Instämmer delvis Instämmer inte alls              Vet ej 
 

      
1 2 3 4 5  

 
Kommentarer: 
 
 
8. Hur anser Du att ett företag på bästa sätt kan ta tillvara kunskap och kompetens hos 
sina medarbetare? 
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Under utvecklingssamtalet 
 
9. Var hölls utvecklingssamtalet?   
 
10.Var platsen bra eller dålig? Varför/varför inte? 
 
 
 
11. Jag upplevde att min chef var väl förberedd vid senaste utvecklingssamtalet. 
 
Instämmer helt  Instämmer delvis Instämmer inte alls              Vet ej 
 

      
1 2 3 4 5  

 
Kommentarer: 
 
 
 
12. Jag anser att jag själv var väl förberedd vid mitt senaste utvecklingssamtal. 
 
Instämmer helt  Instämmer delvis Instämmer inte alls              Vet ej 
 

      
1 2 3 4 5  

 
Kommentarer: 
 
 
13. Vilket område är enligt Din bedömning viktigast att behandla i ett 
utvecklingssamtal? Välj ett av följande alternativ.  
 

      
Mål & 

visioner 
(företaget& 
individen) 

Uppföljning 
från förra 
samtalet 

Arbetsmiljön 
(fysisk & 

social)  

Personlig 
utveckling 

(kompetens & 
arbetsuppgifter) 

Ansvar & 
inflytande 

Privatliv & 
livssituation 

 
Kommentarer: 
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14. Tillräckligt mycket av samtalstiden avsätts för det område jag anser vara viktigast 
att behandla. 
 
Instämmer helt  Instämmer delvis Instämmer inte alls              Vet ej 
 

      
1 2 3 4 5  

 
Kommentarer: 
 
 
 
15. Jag upplever samtalen som en dialog snarare än ett förhör eller en intervju, dvs. 
båda parter får tillräckligt utrymme i samtalen. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls              Vet ej 
 

      
1 2 3 4 5  

 
Kommentarer: 
 
 
 
16. Utvecklingssamtalet ger tillräckligt mycket utrymme för att uttrycka mina 
utvecklingsbehov och önskemål. 
 
Instämmer helt  Instämmer delvis Instämmer inte alls              Vet ej 
 

      
1 2 3 4 5  

 
Kommentarer: 
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Efter utvecklingssamtalet och arbetssituationen i allmänhet 
 
17. Jag upplever att min kunskap, kompetens och kreativitet tas tillvara och kommer till 
nytta i företaget. 
 
Instämmer helt  Instämmer delvis Instämmer inte alls              Vet ej 
 

      
1 2 3 4 5  

 
Kommentarer: 
 
 
 
18. Jag upplever att utvecklingssamtalet har bidragit till att min kunskap och kompetens 
kommer till nytta.  
 
Instämmer helt  Instämmer delvis Instämmer inte alls              Vet ej 
 

      
1 2 3 4 5  

 
Kommentarer: 
 
 
 
19. Jag anser att utvecklingssamtalet resulterade i en eller flera konkreta åtgärder för 
att utveckla min kompetens i arbetet. 
 
Instämmer helt  Instämmer delvis Instämmer inte alls              Vet ej 
 

      
1 2 3 4 5  

 
Kommentarer: 
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20. Utvecklingssamtalet har hjälpt mig i min fortsatta utveckling. 
 
Instämmer helt  Instämmer delvis Instämmer inte alls              Vet ej 
 

      
1 2 3 4 5  

 
Kommentarer: 
 
 
 
21. Jag upplever att löften och åtaganden från tidigare utvecklingssamtal infrias. 
 
Instämmer helt  Instämmer delvis Instämmer inte alls              Vet ej 
 

      
1 2 3 4 5  

 
Kommentarer: 
 
 
 
22. Jag får tillräckligt ansvar, frihet och befogenheter för att arbetet ska fungera bra. 
 
Instämmer helt  Instämmer delvis Instämmer inte alls              Vet ej 
 

      
1 2 3 4 5  

 
Kommentarer: 
 
 
23. Jag anser att jag får tillräckligt med utbildning och kompetensförbättring med tanke 
på vad som behandlades under utvecklingssamtalet. 
 
Instämmer helt  Instämmer delvis Instämmer inte alls              Vet ej 
 

      
1 2 3 4 5  

 
Kommentarer: 
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24. Min kompetens korresponderar väl med mina arbetsuppgifter. 
 
Instämmer helt  Instämmer delvis Instämmer inte alls              Vet ej 
 

      
1 2 3 4 5  

 
Kommentarer: 
 
 
 
25. Mina arbetsuppgifter känns meningsfulla och utvecklande. 
 
Instämmer helt  Instämmer delvis Instämmer inte alls              Vet ej 
 

      
1 2 3 4 5  

 
Kommentarer: 
 
 
 
26. Jag upplever utvecklingssamtalet som något positivt för både mig och företaget. 
 
Instämmer helt  Instämmer delvis Instämmer inte alls              Vet ej 
 

      
1 2 3 4 5  

 
Kommentarer: 
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27. Vilka är Dina ambitioner på kort och lång sikt? 
 
 
 
 
 
28. Vad är viktigast för Dig under det närmaste året? 
 
 
 
 
 
29. Finns det något Du vill tillägga/kommentera? 
 
 
 
 
 
 
Tack för Din medverkan! 
 
Stina, Jessica och Maria     
  


