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Sammanfattning 
Kompetens och kompetensutveckling är viktiga områden för företag i alla branscher. I 
svenska företag är utvecklingssamtal vanligt förekommande men av varierande 
kvalitet. Den här uppsatsens syfte är att undersöka hur anställdas kompetens och 
kompetensutveckling på ett konstruktivt sätt kan behandlas i ett företags 
utvecklingssamtal. 

En teoretisk bakgrund som behandlar de två huvudområdena kompetens och 
utvecklingssamtal författades och följdes av en fallstudie på ett medelstort it-företag. 
Den empiriska studien bestod av intervjuer med mellanchefer och företagsledning. 
Kompetens kan sägas bestå av teknisk kompetens och social kompetens. Den tekniska 
beskriver förmågan att lösa en uppgift och den sociala kopplas till förmågan att 
fungera ihop med andra människor. En korrekt bedömning är viktigt för att kunna 
utveckla kompetens i linje med individens och företagets behov. 
Utvecklingssamtal definieras som en regelbundet återkommande diskussion mellan 
chef och medarbetare som präglas av ömsesidighet. Det bör innehålla en tillbakablick, 
en analys av nuläget och en plan för framtiden. Utvecklingssamtalet antas därför vara 
ett lämpligt forum för att diskutera frågor kring kompetens och kompetensutveckling. 
Fallstudien visar att utvecklingssamtal kan användas i ett företags arbete med att 
identifiera kompetenser och planera utveckling av dem. Det är viktigt att bedöma 
kompetenser som är relevanta för företagets verksamhet. Utvecklingssamtalet lämpar 
sig särskilt väl för bedömning av kompetenser som inte syns i certifieringar.  

Uppsatsen avslutas med rekommendationer till ledningen i det studerade företaget. 
  



 

 
 

Competence and performance development interviews 
Abstract 
All companies need to pay attention to competence and competence development. In 
Swedish companies, performance development interviews (PDIs) are common and 
often address work satisfaction, personal development and work motivation. This 
essay’s purpose is to investigate how the employee’s competence and competence 
development can be addressed in PDIs. 
The theoretical background addresses both competence and performance reviews and 
is followed by a case study of a medium sized IT company. Interviews with line 
managers and senior executives were carried out to gather information. 
Competence is said to consist of technical competence and social competence. The 
technical competence translates to the ability to solve a problem, whereas the 
capability of social interaction and understanding is said to be the social competence. 
An accurate assessment is important before attempting to develop competence. 
Performance development interviews are defined as a periodic and formal discussion 
between manager and employee, characterized by mutual understanding and respect. 
They should include a summary of the past year, an analysis of the current situation 
and a plan for the future. For this reason, PDIs are believed to be an appropriate 
occasion to discuss competence and competence development. 

The case study shows that PDIs can be successfully used to identify competence and 
plan development of them. It’s important to assess competences of importance to the 
company’s business. PDIs are especially useful in assessing competences that are not 
visible in certifications and completed educations. 

The essay ends with a few recommendations to the senior executive team of the 
studied company. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Kompetens kan beskrivas som förmågan att använda sina kunskaper och färdigheter 
för att lösa en uppgift. I den konkurrenssituation som råder är alla företag intresserade 
av att deras medarbetare har rätt kunskaper och en förmåga att använda dem – att de 
har en hög kompetens. Att företag går med förlust eller i värsta fall begår lagbrott är 
exempel på sådant som kan orsakas av kompetensbrist på någon nivå i organisationen. 
Att kunna identifiera de kompetenser som finns inom företaget och vilka man 
kommer behöva i framtiden är en viktig process i alla företag (Anttila, 2001). Vikten 
av att ha rätt kompetens blir extra tydligt i de företag som kallas kunskapsföretag. 
Deras erbjudande är kompetens och de har välutbildade medarbetare som utför arbete 
av intellektuell natur. Exempel på kunskapsföretag är konsultföretag inom 
management, teknik och it samt arkitekt- och reklambyråer (Swart & Kinnie, 2003). 
Konsulter, som ofta är ute på uppdrag hos kund, träffar sin chef betydligt mer sällan 
än om man hade arbetat på samma kontor. Då blir det svårare för chefen att identifiera 
hur konsulterna arbetar i grupp och vilken utveckling de har inom olika 
kompetensområden. 

Utvecklingssamtal används som ett formellt samtal i de flesta större svenska företag. 
Samtalen kan bland annat innehålla utvärderingar av kompetens och prestation. Fokus 
ligger ofta på mjuka frågor som motivation och personlig utveckling (Lindgren, 2001). 
Från vänner och bekanta i arbetslivet har vi fått en bild av att det är ett samtal 
som ”man måste ha” och att de som medarbetare sällan eller aldrig kände sig nöjda 
efter sitt samtal med chefen. Det blev ofta prat om ”hur man trivs och så” och få 
upplevde att de kunde prata om sin kompetens och utveckling av den. 
Vi tror att utvecklingssamtalet skulle kunna vara ett mycket bra tillfälle att diskutera 
kompetens och i vilken riktning den kommer behöva utvecklas, framförallt i 
konsultföretag eller andra företag där chef och medarbetare sällan träffas. Vid en 
inledande sökning fann vi att litteraturen i flera fall tar upp medarbetarnas uppfattning 
av fenomenet, men inte den här kombinationen av utvecklingssamtal och 
kompetensidentifiering. 

1.2 Syfte  
Syftet är att ta reda på hur utvecklingssamtalet används på ett svenskt företag och i 
vilken utsträckning man behandlar kompetens och kompetensutveckling. Vi vill 
undersöka om och hur det kan vara ett lättanvänt verktyg för att identifiera och följa 
upp kompetens hos en medarbetare. 

1.3 Frågeställning 
Hur kan utvecklingssamtal användas inom företags kompetenshantering? 

1.4 Avgränsning 
Uppsatsen behandlar hur kompetens identifieras i utvecklingssamtal och hur den 
direkta dokumentationen och uppföljningen är utformad. Eventuella it-system som 
kan användas för att hantera information om kompetens och göra den sökbar 
behandlas endast kortfattat. 
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2. Metod 
En litteraturstudie genomfördes för att ge en bakgrund till kompetenshanterig i företag 
och hur ett väl fungerande utvecklingssamtal bör se ut. Ett företag studerades för att 
kunna få en mer heltäckande bild genom flera intervjuer. 

2.1 Litteraturstudie 
Litteraturen har sökts via Libris, med sökord som personal, utvärdering, utveckling, 
flera synonymer för utvecklingssamtal samt kompetens och social kompetens. Artiklar 
söktes via Google Scholar och Scopus, då med engelska uttryck såsom performance 
management och performance appraisal. 

2.2 Empirisk studie 
En fallstudie genomfördes på ett mellanstort, svenskt it-företag. Företaget har många 
konsulter som är på uppdrag hos kund och anses därför vara ett kunskapsföretag. De 
senaste åren har de sagt upp medarbetare och samtidigt nyanställt inom andra 
verksamhetsområden. Vi antog att de har ett behov av en väl fungerande 
kompetenshantering. Informationen som skickades till företaget återfinns i bilaga 1. 
Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem personer på företaget. 
Intervjuformen valdes för att undvika ledande frågor som skulle kunna påverka 
respondenternas ärlighet. Av de fem respondenterna sitter två personer i ledningen, 
två är säljchefer med kompletterande ansvarsområden och en är konsultchef. Frågorna 
har i viss mån förändrats för att passa den intervjuades ansvarsområde. Genom 
intervjuer med flera personer fås en mer heltäckande bild av utvecklingssamtalen på 
företaget. 

Intervjuerna spelades in och har sedan delvis transkriberats för att kunna analysera 
svaren. Båda uppsatsförfattarna närvarande vid alla intervjuer. Exempel på 
intervjufrågor finns i bilaga 2.  

2.3 Kritik mot metoden 
Våra litteraturkällor är böcker och artiklar vars författare har blivit erkända genom att 
granskas och citeras i en stor mängd internationell och svensk forskning. Flera av 
författarna är föreläsande konsulter inom sina respektive områden och kan möjligen 
låta egenintressen påverka objektiviteten i sina publikationer. De texter som ligger till 
grund för teorin i denna uppsats är enligt vår bedömning framställda på ett konkret 
och objektivt sätt. 
Det finns en risk att någon i ledningsposition som arbetar med frågor kring kompetens 
svarar utifrån en önskan om hur det borde vara och inte hur det faktiskt är. Vi har inte 
haft möjlighet att genomföra intervjuer med konsulter på företaget, något som hade 
kunnat ge ytterligare en dimension till vår studie. 
Vi har inte kunnat sitta med under ett utvecklingssamtal för att observera hur det 
verkligen går till, utan vi får förlita oss på de svar vi fått i intervjuerna. Även här finns 
en risk att man svarar utifrån det man tror att man borde svara och inte enbart baserat 
på verkligheten.  
Vid analysen av materialet har hänsyn tagits till de svagheter som finns.  
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3. Kompetens 
I detta teorikapitel introduceras begreppet kompetens, framför allt teknisk och social 
kompetens. Metoder för inventering och utvärdering presenteras, samt några 
relaterade svårigheter. 

En individs kapacitet att prestera kan konkretiseras med nedanstående ekvation. 
Performance = ability to perform × motivation to perform × opportunity to 
perform (Boxall & Purcell, 2008) 

Precis som i en matematisk ekvation blir produkten, personens prestation, noll om 
någon av faktorerna är noll. Kompetens eller som i ovanstående exempel, ”ability to 
perform” (förmåga att presetera), beskrivs i litteraturen som förmågan att lösa de 
uppgifter som skapar värde för sin kund. Denna kund behöver inte alltid vara den 
betalande slutkunden, utan är många gånger en kollega. 

3.1 Teknisk och social kompetens 
Kompetens kan beskrivas som uppdelad i en social och en teknisk kompetens. Den 
tekniska kompetensen uppfattas som direkt kopplad till arbetsuppgiften och den 
sociala kopplas till förmågan att fungera ihop med andra människor (Hansson, 2003). 
För att visa hur de två samverkar i situationer när arbete ska utföras i grupp visar 
Hansson i sin modell nedan (tabell 1) hur social och teknisk kompetens kan delas upp 
ytterligare och hur de förhåller sig till varandra. 

Tabell 1. Teknisk och social kompetens  (Hansson, 2003) 

Teknisk kompetens               Social kompetens 
Praktisk kompetens Interpersonell kompetens Sympatisk kompetens 
Förmågan att utföra 

uppgiften 
Interaktion som syftar till 

att lösa uppgiften 
Socialt umgänge utan 
koppling till uppgiften 

Den kompetens som krävs för att en individ ska kunna utföra en arbetsuppgift kallas 
praktisk kompetens. Praktisk kompetens kan uppnås genom erfarenhet och utbildning. 
När en grupp ska genomföra en uppgift tillsammans adderar individernas 
kompetenser till varandra och skapar vad Hansson kallar för kollektiv kompetens. 
Denna kollektiva kompetens involverar även individernas sociala kompetenser, något 
som både kan öka och minska gruppens möjligheter att lösa uppgiften.  

Företag beskriver ofta social kompetens som något viktigt. Det kan ibland värderas 
som viktigare än den praktiska kompetens som krävs för att utföra en arbetsuppgift 
(Hansson, 2003). Vad företag egentligen menar är så viktigt framgår inte alltid då 
begreppet är mångtydigt. 

I en studie som gjorts på ett hundratal platsannonser har några tolkningar av begreppet 
social kompetens gjorts. Bland annat tycks företag mena förmågan att samarbeta och 
skapa relationer, lojalitet, anpasslighet och ärlighet. Man kan sammanfatta det som 
förmågan att ”ta folk” samt fungera i relationer med andra individer och smälta in i en 
grupp (Persson, 2000). 
I Hanssons (2003) tvådelade definition av social kompetens ingår det han kallar 
sympatisk kompetens. Det är förmågan till social samvaro som inte har med lösningen 
av en gemensam uppgift att göra. Alltför hög sympatisk kompetens kan vara direkt 
skadlig för organisationen och bland annat ha minskad effektivitet som följd. Den 
sympatiska kompetensen är oftast det som är enklast att värdera eftersom det är lätt att 
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se om en person är social och trevlig. Den misstas, till exempel i en 
anställningsintervju, ofta för den mer åtråvärda interpersonella kompetensen. 

Den interpersonella kompetensen behövs bland annat i projekt och syftar till 
individens förmåga att tillsammans med andra människor lösa en uppgift. Det är hur 
en individ kan hantera andras viljor och uppfattningar, det vill säga individens 
känslomässiga förhållningssätt till andra människor. Eftersom den interpersonella 
kompetensen ofta är låg så finns det stora möjligheter för gruppen att utvecklas och 
bli mer produktiv om man ökar den.  

Interpersonell kompetens utvecklas då förmågan att sätta sig in i en annan människas 
situation ökar. Det kan handla om att få en individ att med en öppen attityd och 
empati kunna se olikheter som tillgångar istället för hinder. Utveckling kan ske 
genom utbildning, men den förbättras även genom erfarenhet. När man jobbar mycket 
i grupp blir man bättre på det. Den interpersonella kompetensen mystifieras ofta med 
ord som magkänsla eller intuition och det kan ta fokus ifrån att det är en kompetens 
som går att utveckla. 

3.2 Inventera och utvärdera kompetens 
I alla företag är det viktigt att kunna utvärdera de anställdas kompetens och 
prestationsförmåga. Dels för att se till att de individuellt presterar och utvecklas i 
största möjliga mån men även för att försäkra sig om att alla verkligen arbetar i linje 
med företagets behov och mål (Jefferson, 2010). Ett konsultbolag eller ett företag som 
arbetar i projektform kan behöva göra de anställdas kompetenser sökbara i en databas, 
för att på så sätt göra det enklare att bemanna varje uppdrag med rätt person och 
utnyttja företagets samlade kompetens optimalt. 
En persons kompetens kan inventeras på många olika sätt. Till exempel genom 
skriftliga prov, att beskriva vad och hur hon gör något samt genom att uppskatta den 
egna förmågan. Det kan även ske genom att utföra något under observation, välja 
handlingsalternativ i en specifik situation och genom referenser (Kylén, 2008). 
Ytterligare hjälpmedel är betyg eller certifieringar liksom analys av de mätbara 
resultat som personen levererar. 

3.3 Svårigheter med kompetensutvärdering 
Den praktiska kompetensen är mätbar med någon av metoderna som beskrivits ovan, 
men aspekter som motivation och samarbetsförmåga är betydligt svårare att bedöma 
och kan påverkas mycket av faktorer utanför arbetet.  

När en chef utvärderar en anställd bör det finnas en medvetenhet om att studier visat 
att egenskaper som ålder, ursprung, utbildningsnivå, kön och även hur attraktiv 
personen är påverkar hur denne kommer att bedömas. Man har även sett att chefer i 
högre grad minns och tar hänsyn till sådant som nyligen inträffat (Billikopf, 2003). 

De adjektiv som används för att beskriva en arbetsprestation har inte alltid samma 
betydelse för chefen och medarbetaren. Om man är vaksam på detta minskar man 
risken för att missförstånd uppstår.  

As with olives, where a small olive may be graded ‘large’ and the largest ‘super’ 
or ‘colossal’, the worst rating many companies give their employees on 
appraisals is ‘good’. Thus, the employer might be in the position of arguing that 
‘good’ actually means ‘bad’. (Schlei & Grossman, 1983) 

Ytterligare en aspekt är kommunikationen av bedömningen till den anställde. Chefen 
behöver formulera kritik och beröm så att det blir konstruktivt och står i proportion till 
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den anställdes arbetsprestation. Det har visats att de anställda som får veta att de är 
rankade lågt, genomsnittligt eller tillfredställande därefter tenderar att prestera lägre 
än innan. Dessa personer kommer också att ha ett lägre förtroende för själva 
utvärderingssystemet (Pearce & Porter, 1986). 
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4. Utvecklingssamtal 
Det viktigaste en organisation kan göra för att säkerställa att de har kompetent 
personal är att göra bra rekryteringar. Därefter kommer förmågan att behålla och 
utveckla denna personal (Boxall & Purcell, 2008). 
I det senare skedet är utvecklingssamtalet, ofta kallad för medarbetarsamtal, ett viktigt 
verktyg (Jönsson, 2004). 

4.1 Definition av utvecklingssamtalet 
En definition av utvecklingssamtalet: 

En förberedd regelbundet återkommande diskussion mellan chef och 
medarbetare avhandlande verksamhetens mål och medel och som präglas av 
ömsesidighet. (Engquist, 1990) 

I svenska utvecklingssamtal betonas till hög grad arbetstillfredsställelse, 
arbetsmotivation och personlig utvecklig. Samtalet hjälper chefer att vara mer lyhörda 
och slutligen leder det även till mer motiverade medarbetare än de som inte har 
utvecklingssamtal (Schoui, 1991).  
Intressenter i ett utvecklingssamtal är medarbetaren, chefen och organisationen. Detta 
då samtalet kan fungera både i syfte att föra ut organisationens mål liksom att ge den 
enskilde möjligheten att påverka verksamhetens utveckling. Målet med att fokusera 
på utveckling av de anställda är både ökad trivsel och ökad lönsamhet (Jönsson, 2004). 
I en organisation som önskar att börja arbeta strukturerat med utvecklingssamtal är det 
en bra idé att låta de högsta cheferna ha de första utvecklingssamtalen och sedan 
arbeta sig neråt. De är då goda förebilder som sätter en standard för hur 
utvecklingssamtalen ska genomföras, men framförallt, att de ska genomföras.  Detta 
ger också ledningen bäst möjlighet att föra ut mål och strategier samtidigt som det 
förhoppningsvis också ger chefer längre ner en större trygghet i hur de ska genomföra 
samtalen med sina medarbetare (Jönsson, 2004).   

4.2 Utvecklingssamtalets innehåll 
En centralt sammanställd mall bör användas under utvecklingssamtalet. De viktigaste 
anledningarna är att chefer och medarbetare då har möjlighet att förbereda sig på 
samma sätt och då kan träffas på lika villkor. Dessutom fungerar mallen som en 
samtalsguide i syfte att se till att inget område glöms bort för någon anställd (Jönsson, 
2004).  
Litteraturen visar på skillnader om vad samtalet, och därmed samtalsguiden, ska lägga 
tyngdpunkt på. Alla författare är dock överens om att samtalen ska innehålla en 
tillbakablick, en analys av nuläget samt en plan för framtiden för att individen ska 
kunna utvecklas i linje med sina egna och företagets mål.  
En anställds prestation och utveckling tas ofta upp i lönesamtalet då bra arbetsinsatser 
i linje med målen ska uppmuntras. Det kan därför verka naturligt att ta en 
lönediskussion i samband med utvecklingssamtalet. Risken med detta är att en 
anställd inte kan vara ärlig i samtalet kring sitt utvecklingsbehov utan bara fokuserar 
på historien och det som varit positivt. Av den anledningen bör man hålla två samtal 
(Foot & Hook, 2005). Jönsson (2004) menar att utvecklingssamtalet kan beröra vilka 
faktorer som påverkar lönen, utan att det blir en diskussion om pengar. 
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4.3 Förberedelser 
Enligt Jönsson (2004) förväntas chefen, såväl som medarbetaren, komma förberedd 
till utvecklingssamtalet. Förberedelserna ska ligga i linje med samtalets innehåll och 
det är därför viktigt att även medarbetaren får tillgång till den mall eller guide som 
kommer att användas. 
Inför tillbakablicken behöver man gå tillbaka till ett tidigare utvecklingssamtal (om 
sådant finns) för att reflektera över föreslagna åtgärder, om de har genomförts och vad 
utfallet blev. Om chefen och medarbetaren arbetar på samma kontor bör 
nulägesanalysen vara relativt enkel att genomföra med hjälp av de metoder som 
presenterades i avsnitt 3.3. Då man inte arbetar tillsammans kan chefen behöva 
kontakta kollegor eller kunder för att få en rättvisande bild. 
För att kunna diskutera framtid och utveckling behöver chefen ha kunskap om i vilken 
riktning företaget är på väg och vilka förändringar som eventuellt kan komma att 
beröra avdelningen eller medarbetaren. 

4.4 Dokumentation och uppföljning 
Efterarbetet är avgörande för att resultatet av utvecklingssamtalet ska bli positivt. 
Även ett väldigt bra samtal kan upplevas som onödigt om alla åtaganden rinner ut i 
sanden (Foot & Hook, 2005). De åtgärder som väljs efter en utvärdering behöver 
stämma överens med dess resultat, annars kan chefens kompetens och utvärderingens 
syfte ifrågasättas (Jefferson, 2010). 

Jönsson skriver att slutet av utvecklingssamtalet ska användas till att sammanfatta och 
konkretisera vad som beslutats. Ett kontrakt eller en överenskommelse bör skrivas 
under i två exemplar och sparas av både chefen och medarbetaren. Förslag på innehåll 
beskrivs i tabell 2. 

Tabell 2. Exempel på innehåll till utvecklingssamtalskontrakt (Jönsson, 2004). 

Vad ska göras? Vem ska göra 
detta? 

När ska det vara 
klart? 

Uppföljning? 

    

Den ansvariga för uppföljningen kan vara chefen eller medarbetaren, men ett vanligt 
misstag är att chefen tar på sig för mycket av detta. Ett par uppgifter per anställd kan 
bli svårt att klara av inom rimlig tid om chefen har haft ett tiotal medarbetarsamtal. 

För chefen består efterarbetet i att göra en analys kring konkreta förslag och den 
feedback hon fått samt att sammanställa andra lärdomar kring verksamheten. Chefen 
bör skriva in i sin kalender när uppföljning av medarbetarnas åtaganden är avtalade. 
Ett uppföljningsmöte för att stämma av alla punkter med medarbetaren är inte alltid 
nödvändig, istället kan det klaras av i den dagliga kommunikationen (Jönsson, 2004).  
Ovan beskrevs att dokumentation av samtalet och vad som kommits överens om är 
viktigt. Foot och Hook (2005) ger exempel på andra delar som bör ingå i 
dokumentationen. Perioden sen förra utvecklingssamtalet bör sammanfattas och man 
går då igenom vilka mål sattes upp, i vilken grad de nåddes, om hinder fanns i vägen 
och hur de ska övervinnas i framtiden samt vilken utbildning den anställde fick under 
perioden. Man ska även anteckna den kommande periodens mål och vilken utveckling 
och utbildning som är önskvärd.  
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5. Empiri 
De fem intervjuade cheferna i denna undersökning har alla varit anställda på företaget 
IT-Bolaget i minst fem år, även om tiden för den nuvarande anställningsperioden 
varierar något. De har alla avancerat inom företaget till sin position.  

• NB – Nationell konsultchef, ledning 
• MW– Personalchef, ledning 
• DA – Marknadsansvarig och säljchef 
• PB – Säljchef 
• MF – Konsultchef 

Vi har valt att presentera en sammanfattning av svaren per ämnesområde, då de 
enskilda personernas unika svar i de flesta fall inte är relevant för vår studie. I de fall 
det är av intresse vem som nämnt vad har det redovisats. 

5.1 Presentation av IT-Bolaget 
IT-Bolaget är ett svenskt it-företag med ca 300 anställda, varav de flesta är konsulter. 
Huvudkontoret ligger i Stockholm men de har kontor på flera orter i Sverige.  De 
beskriver sig själva som en systemintegratör. IT-Bolaget benämner 
utvecklingssamtalet som medarbetarsamtal, men för konsekvensens skull fortsätter vi 
använda utvecklingssamtal i uppsatsen. IT-Bolaget har anonymiserats i uppsatsen och 
heter egentligen någonting annat. 

5.2 Kompetens – företagets definition 
Alla respondenter är överens om att kompetens är ett begrepp med många aspekter. 
MW och NB, från ledningen, hänvisar båda direkt till företagets så kallade värdeord, 
se tabell 3. Företagets beskrivning av värdeorden finns i bilaga 3. 

Tabell 3. IT-Bolagets värdeord som används vid bedömning. 

 IT-Bolagets värdeord  
Teknisk kompetens Affärsmannaskap Leveranskvalitet 
Kunskapsspridning Motivation Attityd 

Det som IT-Bolaget kallar teknisk kompetens är inte synonymt med det som i teorin 
benämns med samma ord. IT-Bolagets definition ligger närmare den praktiska 
kompetensen och inkluderar certifieringar inom till exempel it och projektledning. 
Mellancheferna talar om social kompetens, att kunna anpassa sig till kunden och det 
man har att erbjuda. Gemensamt för alla är att man ser kompetens som något mer än 
enbart det tekniska kunnandet och att man är överens om att den sociala kompetensen 
är viktig. 

5.3 Utvecklingssamtalets betydelse och syfte 
Alla fem tycker att det är viktigt att ha utvecklingssamtal. Mellancheferna uppfattar 
att ledningen tycker att utvecklingssamtal är viktiga och anger att det ingår i deras 
arbetsbeskrivning att ha dem regelbundet med sina medarbetare, men att de inte har 
fått utbildning i att hålla samtalen. MW, personalchef, berättar att de sett i 
medarbetarundersökningar att personalen uppskattar utvecklingssamtalen.  
Enligt MW är mellanchefsnivån är viktig i företaget, eftersom det är där personalens 
närmaste chef befinner sig. Två av tre intervjuade mellanchefer har inte 
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utvecklingssamtal i sin roll som medarbetare. MF, konsultchef, är den enda som har 
den typen av samtal med sin chef. Både DA och PB, som i dagsläget inte har 
utvecklingssamtal med sina chefer, uttrycker att de skulle vilja ha det. Enligt DA var 
det sex år sedan han sist hade ett utvecklingssamtal.  

På frågan vad syftet med utvecklingssamtal är ges samstämmiga svar. Syftet är att 
skapa förståelse för varandra, få veta vad medarbetarna har för planer och utveckla 
medarbetarna tillsammans med företaget. Några nämner även att det är viktigt att man 
har ett speciellt samtal som går in mer i detalj så att man får något att utgå ifrån när 
man sedan jobbar vidare under året. ”[Att skapa] ett referensdokument så man ser vad 
man kom överens om” (MF, konsultchef). 

5.4 Utvecklingssamtalets innehåll 
Företaget har utvecklat två mallar kring utvecklingssamtalen, en för medarbetaren att 
använda vid förberedelsen till samtalen och en som chefen använder under samtalen. 
Samtliga respondenter använder sig av mallen. 

Enligt mallen byggs samtalen upp i sex steg: 

• Uppföljning av bakomliggande period 
• Avstämning av nuvarande arbetsuppgifter 
• Nya/tänkbara/kommande/önskvärda arbetsuppgifter 
• Arbetssituation och trivsel 
• Utveckling och utbildning 
• Sammanfattning av åtgärder och överenskommelser 

Under samtalets andra punkt ska medarbetaren bedömas utifrån de löneprinciper, 
även kallade värdeord, som presenterades i tabell 3. Företagets beskrivning av 
värdeorden finns i bilaga 3.  

Bedömningen görs på en skala 1-5, där 1 är otillräcklig prestation och 5 är mycket 
hög prestation. DA, säljchef, berättar om bedömningen; ”Jag bedömer den anställde 
på vilka kvaliteter jag anser att de har på olika sätt. Att sköta sig i grupp, bete sig i 
företaget, följa upp, ta ansvar och ’hela den biten’.” Enligt MF, konsultchef, är 
bedömningen svår att applicera på verkligheten eftersom det saknas tydlig 
information om vad de olika nivåerna innebär. Bedömningen blir då subjektiv och 
ibland kan det uppstå en situation då det blir en förhandling med konsulten. Alla är 
eniga om att lönen inte ska diskuteras under utvecklingssamtalet, men att den 
bedömning som görs sedan ska utgöra en grund för lönesättningen. 
Ett problem som NB, nationell konsultchef, lyfter fram är att det tenderar att bli en 
inflation i den bedömning som görs och att medarbetare får 4:or eller 5:or även på 
områden där de inte presterar lika högt som på andra. 

MF inventerar vilka kurser och certifieringar konsulten har tagit under året som gått. 
De brukar även ha en dialog kring affärsmässighet och förmågan att dokumentera. PB, 
säljchef, pratar om vilken utveckling medarbetaren önskar ha, om det går att förena 
med företagets mål och om det då kan bli ett nytt affärsområde.  

MF, konsultchef, tycker att den mall som finns är omodern och att den inte tar hänsyn 
till affären så som den ser ut idag. Han uttrycker frustration över att den lägger stor 
vikt vid det han kallar för projektledaregenskaper. Eftersom bedömningen ligger till 
grund för lönen leder det till att han inte kan ersätta de tekniska specialisterna så som 
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han anser att de förtjänar och han är orolig för att det ska leda till att de väljer att sluta 
på företaget. NB, nationell konsultchef, berättar att han och MW, personalchef, 
utvecklar ett dokument som ska vara ett stöd för bedömningen, där det tydligt ska 
framgå vad man bör ha uppnått för att nå de olika nivåerna. Det här dokumentet tar 
upp projektledarcertifieringar redan vid nivå 3, och har inte skiljt det från tekniska 
certifieringar.  

I intervjun med MW, personalchef, fick vi veta att de håller på och uppdaterar mallen. 
Innehållet och bedömningsgrunderna är desamma, men mallen ska bli mindre 
fokuserad på att vara en mall som man fyller i och mer bli en samtalsguide. MW 
uttrycker en önskan om att samtalen ska utvecklas mot en dialog, där värdeorden 
endast ligger som ett stöd och en lista att hålla ett öga på så att man inte glömmer 
någonting. 

5.5 Förberedelse inför utvecklingssamtalet 
Alla fem svarar att de förbereder sig inför samtalet genom att titta tillbaka på tidigare 
utvecklingssamtal, gå igenom samtalsmallens olika steg, fundera på vad de tycker om 
den anställdes prestation inom de olika områdena och samla information från andra 
källor i de fall där det behövs. 
Tiden för förberedelser kan variera från en halvtimme till en hel dag och det förklaras 
med att vissa individer kräver mer än andra. De tre mellancheferna svarar att 
förberedelserna är något man måste ta sig tid till men att de ofta upplever tidsbrist och 
behöver prioritera bort andra arbetsuppgifter eller göra det på fritiden. 
MW berättar att det finns stöd för cheferna att få från personalavdelningen om man 
känner sig osäker på hur man ska förbereda eller genomföra ett utvecklingssamtal. 
Han tror att de flesta vet om att den här hjälpen finns att få, men att några kanske inte 
tar den kontakten trots att de borde.  

5.6 Uppföljning av utvecklingssamtalet 
Nästan alla anger att de har ett uppföljningsmöte efter ett halvår där de går igenom 
vad de kom överens om på utvecklingssamtalet och hur det har gått. Har man påbörjat 
de förändringar och åtgärder som behövs? Enligt MW, personalchef, finns det 
riktlinjer på intranätet att uppföljningen ska ske ett halvår efter samtalet. NB, den 
nationella konsultchefens, uppfattning avviker från de övrigas, han tycker inte att man 
ska boka in ett samtal eftersom ”man träffar konsulterna en gång i månaden säkert, 
käkar lunch, ringer och frågar hur det går”. MF, konsultchef, tycker att det är svårt att 
hinna med uppföljningen inom den angivna tiden. DA, säljchef, tycker att tiden 
mellan utvecklingssamtal och uppföljning är lagom. Han säger att det hade varit svårt 
att hinna få en förändring på kortare tid men att det är lätt hänt att man faller tillbaka i 
sina gamla rutiner kort tid efter samtalet. 

5.7 Dokumentation av kompetens 
MW och NB, båda i ledningen, anger att företaget har en sökbar kompetensdatabas 
där konsulternas tekniska kompetens i form av certifieringar och genomförda uppdrag 
samlas. MF, som jobbar nära konsulterna, berättar att han har konsulternas 
kompetenser samlade i en Excel-fil på sin dator och att han upplever att de andra 
konsultcheferna gör likadant. Han tror att det finns konsulter på företaget som inte har 
fått sin kompetens dokumenterad. 

I intervjun med PB, säljchef, får vi veta att han misstänker att det finns många 
konsulter som är ”inne i” ett certifieringsprogram hos en leverantör, men att han som 
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partneransvarig inte vet exakt hur många eller vilka de är. Han säger också att om de 
skulle kunna identifiera vilka konsulterna är så skulle de ha hittat kompetens som 
tidigare var okänd. 
DA, säljchef, berättar att han dagligen jagar kompetens för att kunna svara på en 
offert eller bestämma vilka konsulter som ska ingå i ett projekt. Enligt MF får man 
kontakta de olika konsultcheferna och be att få ut information om kompetens och CV.  
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6. Analys 
6.1 Kompetens 
Då respondenterna ger en enhetlig syn på kompetens kan det antas att svaren 
representerar företagets syn på begreppet. Beskrivningen stämmer överens med den 
bild av teknisk kompetens, bestående av praktisk och interpersonell kompetens, som 
presenterades i kapitel 3. 

6.2 Utvecklingssamtalets betydelse och syfte 
I början av kapitel 4 beskrevs att alla medarbetare i organisationen bör ha 
utvecklingssamtal. De verkar inte vara vanligt förekommande på mellanchefsnivå och 
ingen av de tillfrågade har fått någon utbildning inom ämnet. Alla mellanchefer angav 
att de använder samtalsmallen och vid förberedelserna går de igenom den och 
reflekterar över de områden som berörs. Deras svar antyder att det sällan finns tid till 
förberedelserna, men att de trots det tar sig tiden. Skillnaden mellan att ledningen 
säger att det är viktigt, men inte vidtar åtgärder som visar det skapar en risk för att 
mellanchefernas engagemang minskar, något som i sin tur kan leda till en sänkning av 
samtalens kvalitet. 

Det finns även en ovisshet om chefernas utveckling får den uppmärksamhet de 
förtjänar. Informationen från medarbetarundersökningar som genomförs och den 
feedback cheferna får direkt från sina medarbetare under samtalen skulle vara en bra 
grund för att utvärdera och utveckla cheferna. Vi ser flera möjliga konsekvenser av 
detta; chefer slutar för att de inte får utvecklas, medarbetare blir missnöjda då deras 
feedback inte leder till förändringar och medarbetare tvekar att välja en karriärväg 
inom ledarskap eftersom man då inte blir ”sedd” på samma sätt som tidigare. 

6.3 Utvecklingssamtalets innehåll 
Utvecklingssamtalet är utformat med en tillbakablick, en analys av nuläget och en 
plan för utveckling. Befintliga kompetenser identifieras och önskvärd utveckling 
planeras för att passa både medarbetarens och företagets framtid. Det framgår inte 
vilken tidsperiod som avses, om det är något eller några år.  
Den samtalsmall som används idag uppdaterades år 2004. Vi kan anta att det har hänt 
en del på den föränderliga marknaden sedan dess. Företaget har med stor sannolikhet 
utvecklat sitt sätt att arbeta kring försäljning, projekt samt leverans till kund och av 
den anledningen kan de behöva värdera andra egenskaper som viktiga och bedöma 
kompetenser annorlunda. Så som vi uppfattade det vid intervjuerna har medarbetare 
inte fått tillfälle att ge sina synpunkter på vilka frågor som ska diskuteras under 
utvecklingssamtalet och den förändringen av mallen som nu planeras syftar enbart till 
att förändra utformningen, inte innehållet. 
Den bedömningsskala som finns är svår att tolka och värdeorden beskrivs med några 
få, kortfattade meningar. Konsultchefen tycker det är svårt och godtyckligt att 
betygsätta sina medarbetare och det är lätt att se varför. Då skalan börjar så lågt 
som ”otillräcklig prestation” och endast har fyra steg till så blir det ett verktyg där 
nyanser försvinner. I kapitel 3.3 presenterades teori som visar på att en anställd som 
blir bedömd som otillräcklig ofta kommer att prestera ännu lägre än tidigare och att 
någon som sägs vara medelbra sällan anstränger sig mer. Då utvecklingssamtalets 
syfte är att skapa förståelse och utveckla de anställa så skulle en skala som tydligare 
knyter an till just utveckling vara att föredra. Den lägsta nivån skulle då kunna 
benämnas ”mycket stort behov av utveckling” och bedömningen skulle då bli mer 
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konstruktiv och fokuserad på utveckling och lösningar. Företaget har sett att 
bedömningar i flera fall är för höga, något som kan förklaras med att skalan börjar 
väldigt lågt. 
Konsultchefen uttrycker att mallen inte tar tillräckligt stor hänsyn till de egenskaper 
och kunskaper som han tycker är viktiga för företagets verksamhet. Den nya 
bedömningsmallen innehåller uttryckligen projektledning som en nödvändig 
kompetens för att kunna flyttas upp till nästa nivå. Ett företag som har så många 
anställda skulle kunna skilja på tekniska specialister och projektledare och erbjuda 
olika karriärvägar.  

6.4 Uppföljning av utvecklingssamtalet 
Det finns rutiner kring uppföljning men svaren antyder att de inte följs eller att de 
fungerar dåligt. En av säljcheferna sa att man lätt faller tillbaka i gamla gängor. Om 
den situationen uppstår blir den inte bättre av att man träffas ett halvår senare för att 
konstatera att man gör så som man alltid gjort. I avsnitt 4.3 föreslås att man tilldelar 
varje föreslagen åtgärd en ansvarig och en deadline, något som gör det enklare att dela 
upp en större förändring i flera delmål för att sedan se om man är på väg åt rätt håll. 

6.5 Dokumentation av kompetens 
Konsultföretag behöver ha den praktiska och interpersonella kompetensen 
dokumenterad och sökbar för att enkelt och snabbt få svar på frågan om ett uppdrag 
kan bemannas samt om de tillgängliga konsulterna har rätt bakgrund och verkar passa 
hos kunden. Enligt en av säljcheferna letar de dagligen efter konsulters kompetens. 
Den bild av situationen som konsultchefen målar upp ger en förklaring till letandet – 
kompetenserna finns oftast inte dokumenterade i databasen. Det finns ett stort behov 
av att genomföra en korrekt inventering och dokumentation av praktiska kompetenser, 
där den angivna nivån stämmer med konsultens kunskaper. Enligt företaget ska de 
implementera en ny kompetensdatabas som konsulterna själva ska uppdatera för att 
informationen ska vara korrekt. 
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7. Slutsatser 
Syftet med den här uppsatsen var att beskriva hur utvecklingssamtalet kan användas 
inom ett företags kompetenshantering. Vi önskade undersöka om och hur det kan vara 
ett lättanvänt verktyg för att identifiera och följa upp kompetens hos en medarbetare. 
Här presenteras svar på frågeställningen samt slutsatser kring den. 

• Utvecklingssamtal kan användas för att identifiera och bedöma kompetenser.  
• Utvecklingssamtalet kan ligga som grund för vidare utveckling av kompetens. 
• Utvecklingssamtalet är ett bra forum för att bedöma de kompetenser som inte 

syns i certifieringar eller kurser. 
• Den vikt som läggs vid praktiska respektive sociala kompetenser behöver vara 

balanserad och samstämmig med företagets verksamhet. 
• Bedömningsskalor ska vara konstruktiva och tydligt förklarade för att undvika 

felbedömningar eller missförstånd. Kriterierna kan behöva anpassas efter olika 
tjänster i ett företag för att vara meningsfulla för alla medarbetare. 

• Kompetensutvecklingen blir bättre om uppföljningen av utvecklingssamtalet 
är relevant och väl genomförd. 

• De praktiska och interpersonella kompetenserna bör dokumenteras och 
tillgängliggöras för de som behöver informationen. För att dokumentationen 
ska fungera väl är tydliga och genomtänkta rutiner och ett lättanvänt it-system 
nödvändigt. 
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8. Rekommendationer till IT-Bolagets ledning 
• Företaget bör ha utvecklingssamtal med alla sina chefer. Dels för att enklare 

kunna utvärdera och utveckla deras arbete men dels också för att tydligt visa 
att ledningen tycker det är viktigt. 

• Genom att samtala med alla mellanchefer kring förberedelser inför samtalen så 
skulle företaget kunna tydliggöra sina förväntningar och hur mycket 
förberedelser som anses vara rimligt. Att det vid behov finns hjälp att få är 
något som flera chefer säkert skulle uppskatta och bör tydligare kommuniceras 
ut. 

• De mallar som används vid utvecklingssamtal ska vara väl förankrade och 
accepterade i organisationen och bör av detta skäl utvecklas i IT-Bolaget. 

• Särskilt bör bedömningsskalan kring löneprinciperna förändras. Omdömena 
sätts generellt för högt vilket gör att de inte är ett så bra hjälpmedel för 
cheferna. Eventuellt ärliga och låga omdömen kan med nuvarande skala leda 
till att anställdas motivation och prestation sjunker. Exempel på hur skalan kan 
utformas istället är att fokusera på medarbetarens behov av utveckling: mycket 
stort behov, stort behov, behov, litet behov, mycket litet behov. 

• Det är tydligt att ansvariga behöver ha en dialog med mellancheferna och 
antingen motivera varför man värdesätter de kompetenser som i nuläget 
premieras alternativt lägga tyngdpunkten på andra kompetenser. Anledningen 
till det är att det bland chefer och medarbetare saknas förståelse för varför alla 
it-tekniska specialister också ska ha kunskap inom projektledning. 

• En kompetensdatabas som på ett enkelt sätt kan hållas uppdaterad bör 
implementeras. På så sätt kan sälj- och konsultchefer avlastas och 
medarbetarnas kompetenser utnyttjas bättre. 
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Bilaga 1. Brev till IT-Bolaget 
 

Hej! 
Vi är två studenter vid civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik på Kungliga 
Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Den här terminen skriver vi vår 
kandidatexamensuppsats inom området industriell ekonomi. 

Ämnet för vår uppsats berör kunskapshantering på ett företag. Vi vill titta närmare på 
utvecklingssamtal och då specifikt identifieringen av kompetens eller om det behövs 
extra kunskap hos en anställd.  Vi är även intresserade av hur återkopplingen sker 
efter samtalet. Metoden vi valt innebär att vi studerar befintlig teori och gör en 
fallstudie på företaget där vi jämför teori och praktik. Utifrån resultatet ska vi sedan 
dra slutsatser kring hur man skulle kunna arbeta vidare med de aktuella frågorna.  

Vi tycker att det vore väldigt intressant att göra den här studien hos er eftersom ni 
arbetar mycket i projekt och har säljare och konsulter med olika bakgrund och 
erfarenheter från spridda kompetensområden. 
Därför skulle vi vilja genomföra 4-5 intervjuer med personal som är berörda av 
utvecklingssamtal. Vi uppskattar att varje intervju tar ungefär en timme i anspråk och 
vi skulle vilja genomföra dem under perioden 7-11 mars (vecka 10). 
Vi låter er gärna vara anonyma i uppsatsen, både företaget som sådant och respektive 
person som har blivit intervjuad. Om intresse finns får ni såklart ta del av vår rapport 
och våra slutsatser. 

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss. 
 

Vänliga hälsningar, 
Simon Eliasson och Annelie Nilsson 
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Bilaga 2. Intervjumall 
 

Vad arbetar Du med? Beskriv gärna dina arbetsuppgifter kortfattat. Vem rapporterar 
du till? Hur många har du ansvar för? Hur länge har du varit anställd på IT-Bolaget?  

Berätta om IT-Bolaget och IT-Bolagets strategi. Finns det en uttalad personalstrategi 
kring kompetenser, resurser?  

Hur definierar du kompetens? 
Har Du utvecklingssamtal? (I en roll som chef eller medarbetare?) Ingår det i din 
arbetsbeskrivning? Hur ser ledningen på det här, tycker ni det är viktigt? Tycker du 
det är viktigt, upplever du samtalen som någonting bra? Vad tycker du är syftet eller 
syftena med utvecklingssamtal? 
Har du samtal med alla din anställda? Hur ofta sker samtalen/ska de ske? Har du fått 
någon utbildning i att hålla utvecklingssamtal? Finns det generella riktlinjer kring det 
på IT-Bolaget? 

Hur skulle du beskriva utvecklingssamtalen? Använder du en samtalsguide?  
På vilket sätt förbereder du dig innan samtalen? Ungefär hur lång tid tar det? Känner 
du att det finns tid till detta? Önskar du att du kunde förbereda dig mer? Har du 
material till stöd för att förbereda dig? Riktlinjer? 
Vi har sett två mallar, en för chef och en för medarbetare. Finns det något annat stöd 
att få inför samtalen? Vem har skapat dem? Hur mycket tid avsätter du till samtalen? 
Riktlinjer? Brukar du känna dig stressad över att inte hinna med allt?  

Hur är mallen utformad? Vilka teorier har legat till grund för den utformningen? När 
uppdaterades mallen senast? Har det skett i samråd med medarbetarna? Utvärderas 
mallen och dess funktionalitet? 
Vilka ämnen pratar ni om, t ex, trivsel, kompetens, arbetsmiljö? Pratar ni om den 
anställdas kompetens eller brist på sådan?  
Finns ömsesidighet i samtalen? Får du feedback av din anställda? Anser du att det ska 
förekomma? Uppmuntras eller avrådas? Finns det andra forum för medarbetare att 
utvärdera sina chefer och deras ledarskap? 

Hur dokumenteras det ni kommer fram till under samtalet? Vem ansvarar för 
dokumentationen? Ska detta arkiveras? Finns det riktlinjer för hur dokumentationen 
ska utformas/formuleras? 
Följs samtalen upp? Hur lång tid efter? Hur sker uppföljningen? Vem ansvarar för 
uppföljningen?  
Vem har ansvar för att man har den kompetens som behövs? Vem ansvarar för att 
man förbättrar sig?  
Hur inventerar och identifierar IT-Bolaget de kompetenser som finns? Hur bedöms 
dessa? Fungerar det bra? Hur dokumentera detta? Hur sprids informationen (t.ex. om 
en anställds språkkunskaper)?  Hur hanteras kompetensbrister? 

Upplever du att din kompetens identifieras och tas tillvara på IT-Bolaget? Upplever 
du att det finns utrymme att utvecklas vidare och ”växa” på IT-Bolaget? Spelar 
utvecklingssamtalen en roll här eller har du hellre en informell kontakt med din chef?  
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Bilaga 3. IT-Bolagets löneprinciper 
 

I utvecklingssamtalsmallen förklaras IT-Bolagets löneprinciper på nedanstående sätt. 
Teknisk kompetens (yrkeskompetens) 
Grad av yrkesskicklighet. Har förmåga att utnyttja sin kompetens. 
Affärsmannaskap 
Förmåga att se affärsmöjligheter. Förmåga att marknadsföra och sälja tjänster, fånga 
upp önskemål. Representera och presentera för kund, företagets hela erbjudande. 

Leveranskvalité 
Når uppsatta mål med god kvalitet och i tid. Tar alltid sitt ansvar. Flaggar upp i tid 
och anpassar sig när hinder dyker upp. Förstår vikten av att leverera och hur det 
påverkar övriga team medlemmar och i förlängningen resten av organisationen. 

Kunskapsspridning (inkl förmåga att dokumentera) 
Adderar värde genom att förmedla och kunskap och resultat på ett strukturerat, 
engagerat och lättförståeligt sätt till sitt team och till övriga organisationen. Delar 
gärna med sig av sin erfarenhet och lär upp andra. Förmåga att dokumentera. På ett 
strukturerat och tydligt sätt dokumentera genomfört arbete. Processbeskrivningar. 
Motivation 
Drivs av en uppriktig önskan att lära sig mer, vill förstå och tar gärna emot 
utmaningar för att få ny kunskap. Använder sin vilja och förmåga till att utveckla 
både sig själv, andra och företaget/verksamheten. 

Attityd 
Har en positiv inställning till nya arbetsuppgifter. Agerar professionellt och visar 
respekt för andra människors förutsättningar, värderingar och arbetsuppgifter. Är 
ansvarsfull, idérik och drivande. 


