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Abstract  
 
Utvecklingssamtal mellan chefer och medarbetare har en central roll på svenska arbetsplatser 

(Lindgren, 2001). Idag ses medarbetaren från Human Resources Managements perspektiv mer 

som en tillgång att värna om än en kostnad. För att företaget ska kvarstå som en framgångsrik 

aktör på marknaden krävs det att medarbetarna ständigt utvecklas och försörjs med rätt 

kompetens för uppdraget. Zainab Marrakchi, student från KTH och Stockholms Universitet har 

skrivit ett examensarbete om utvecklingssamtal hos Atlas Copco Construction Tools AB i Kalmar 

och har förslag på hur deras utvecklingssamtal kan nå högre kvalité.  

Syftet är att undersöka hur utvecklingssamtal uppfattas av chefer och medarbetare på ett 

teknikföretag. Studien har en metodtriangulering som består av medlevande observation, 

enkätstudier samt fokusgruppssamtal. För att ge studien ett djupare perspektiv genomfördes en 

diskursanalys av två fokusgruppssamtal bestående av chefer och medarbetare från 

arbetsplatsen. Diskursanalysen användes i denna studie som redskap för att få en förståelse av 

hur chefer och medarbetare i den sociala praktiken, det vill säga i sin arbetsplats, karaktäriserar 

den diskursiva praktiken av utvecklingssamtal. Dessutom har studien intresse i att undersöka 

hur de anställda ser att sina utvecklingssamtal kan nå högre kvalité. 

Studien visar att samtalen genomförs regelbundet med varje medarbetare men utan att följa 

rekommendationer kring utvecklingssamtal. Chefer är skickligast i att förbereda sig och 

genomföra utvecklingssamtal, samtalen får även relativt bra betyg av cheferna där nio av tio 

chefer anser att utvecklingssamtal är en bra grund för verksamhetsutveckling.  Den största 

andelen av medarbetarna har förtroende för cheferna vilket utgör ett villkor för samtal i de olika 

komfortnivåerna. Cheferna har med sitt ledarskap lämnad ett gott intryck hos medarbetarna där 

sju av tio anser att cheferna är goda lyssnare och vet vad medarbetarna vill. Utvecklingssamtalen 

får däremot inte lika bra betyg bland medarbetarna. Endast varannan tjänsteman och mindre än 

två av tio arbetare anser att utvecklingssamtalen leder någonstans och uppfattningen om 

utvecklingssamtal som medarbetarna får från sina kollegor är sällan positiva. Denna studie visar 

att syftet med utvecklingssamtal på denna arbetsplats och målen som varje enskilt samtal ska 

uppfylla är inte självklart kända hos medarbetarna.  Atlas Copco behöver se över sina rutiner 

kring utvecklingssamtal och rekommendationer behöver följas för att kvalitén ska höjas. 

Medarbetarna vill se en förnyelse av de befintliga mallarna genom att ge de en ny utformning 

och ett nytt innehåll. Deltagarna i fokusgruppssamtalen uppfattar mallarna som föråldrade och 

saknar anknytning till företagets vision och mål. Deltagarna i studien medgav att de ser att 

medarbetarna kan bli bättre på att förbereda sig om de får utrymme för det. Detta genom att 

avsätta en särskild tid för förberedelsen. Utan förberedelse är risken stor att samtalet inte 

mynnar ut i något. Det finns önskemål om att enas om rutiner kring hur samtalsguiden ska 

hanteras samt tydliga riktlinjer om hur chefer ska administrera samtalet i dess olika faser. Det är 

tyvärr ganska vanligt av flera arbetsplatser att slarva med uppföljning av utvecklingssamtal. 

Det som är mest utmärkande i undersökningen är signifikanta skillnader mellan tjänstemän och 

arbetar i attityder kring utvecklingssamtal. Tjänstemän upplever att de är mer förberedda och är 

i högre grad mer framtidsorienterade när det kommer till utvecklingssamtal. Mindre än två av 

tio arbetare ser att samtalen leder till något vilket kan jämföras med andelen tjänstemän som 

motsvarar en av två. Åtta av tio tjänstemän respektive endast tre av tio arbetare ser att 

utvecklingssamtalen är nödvändiga. Yrkesgrupperna kommer från olika utbildningsbakgrunder 

och utför på företaget olika uppgifter. Deras arbetsmiljöer ser olika ut och storleken på 
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arbetsgrupper skiljer sig. Dessa skillnader indikerar att instrumentet inte är anpassat efter alla 

medarbetare och vi idag står framför verksamhetsanpassade utvecklingssamtal.  

Nyckelord: Utvecklingssamtal, professionella samtal, lärande i arbetslivet  
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1 Bakgrund 
Idag ses medarbetaren från Human Resources Managements perspektiv som en tillgång att 

värna om än en kostnad. HR avdelningens ständiga utmaning är att försörja varje enskild 

medarbetare med rätt kompetens för att utvecklas och parallellt med det utveckla 

organisationen. Idag präglas organisationsutformningen av satsningar som i huvudsak syftar till 

främja organisationens effektivitet genom att nyttja medarbetarnas potential. Detta kan ses som 

uttryck för ett ny-taylorisktiskt tänkande (Ohlsson, 2001, 2008). Det finns flera orsaker till att 

lärande uppmärksammans på en alltmer kunskaps- och kompetensinriktad arbetsmarknad. I 

fråga om utveckling av kompetenser och främjande av problemlösningsförmåga ligger det en 

förväntan bland arbetsgivare att det ska kunna leda till konkreta resultat i verksamheten 

(Svensson, 2001). Pedagogisk forskning med inriktning mot utbildning och lärande i arbetslivet 

kan med detta göra anspråk på att vara en samhällsnyttig drivkraft (Ellström, Löfberg, Svensson, 

2005). En lyckad verksamhet har en positiv korrelation med en stabil kommunikationskultur 

inom organisationen. Utvecklingssamtal utgör ett av de grundläggande kommunikationssätten 

inom arbetslivet. Att driva en organisation med lyckade och effektiva utvecklingssamtal är en 

bra investering.  

1.1 Företagsbeskrivning - Atlas Copco Construction Tools AB i Kalmar  
Det svenska teknikföretaget Atlas Copco grundades 1873 och är idag världsledande inom 

distribution av kompressorer och finns beläget i mer än 170 länder.  Atlas Copco Construction 

Tools AB i Kalmar tillhör divisionen för bygg och anläggningsteknik. Anläggningen är en enhet 

inom Atlas Copco som distribuerar demolerings-, anläggnings- och gruvapplikationer. På 

anläggningen utförs allt arbete från bearbetning av råvaror, formning, färgning och montering 

av färdiga maskiner. Atlas Copco har en vision om att bli och förbli First in Mind – First in Choice. 

Företaget strävar efter att vara det första valet för sina kunder, vilket även innebär att vara en 

ledare i marknaden med bästa kvalité. Den övergripande visionen tolkas sedan av respektive 

division och varje enhet ska bidra med engagemang och initiativ till att vara First in Mind – First 

in Choice. Atlas Copco Construction Tools i Kalmar har visionen Den Ledanden Fabriken och 

ämnar vara den ledande fabriken inom divisionen. Fabriken består av ca 140 anställda och för 

att alla ska sträva mot den uppsatta visionen är det nödvändigt att ha en gemensam grund om 

vilka handlingar som är önskvärda inom företaget.  Företagsledningen genomförde kort före 

denna studie ett omfattande visionsarbete som sammanfattar den gemensamma grunden i åtta 

byggstenar.  De åtta byggstenarna handlar om medarbetarnas beteende och ska leda till 

framgång, lönsamhet och ett starkt bygge av den ledande fabriken. Dessa sammanfattas i 

medarbetarskap, ledarskap, lära & förbättra, bästa arbetssätt, synligt läge, rätt ifrån mig, 

samarbete och kundens behov.  

Fabrikens framgång är tack vare medarbetarna som delas upp i två yrkeskategorier, tjänstemän 

som består av projektledare, ingenjörer, ekonomer m.m. och arbetare som består av 

produktionspersoner och tekniker. Produktionsavdelningen och kontorsavdelningen är under 

ett och samma tak. Fabrikens arkitektur för med sig närhet och tillgänglighet bland 

produktionspersonal och kontorsarbetare. Trots stort personalantal och flera stationer i 

produktionsavdelningen är det väl organiserat och undanplockat. De stora gångarna igenom 

produktionsavdelningen leder direkt till kontorsavdelningen där tjänstemännen har sin 

arbetsplats. Detta främjar kommunikationen då medarbetarna har gångavstånd till sin högsta 

chef. 
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1.2 Problemformulering och syfte  
Atlas Copco följer kontinuerligt upp alla medarbetarna och utför minst ett utvecklingssamtal per 

år, företaget beskriver medarbetarna som nyckeln till sin framgång. Kompetensutvecklingen är 

en övergripande uppgift för företagets HR avdelning. För att företaget ska kvarstå som en 

framgångsrik aktör på en marknad med allt hårdare konkurrens krävs det att medarbetarna 

ständigt utvecklas och försörjs med rätt kompetens för uppdraget. Det finns en övertygelse inom 

företagsledningen om att det råder en stor kraft och dynamik i utvecklingssamtalet – när det 

fungerar som bäst. Cheferna inom Atlas Copco genomför idag årliga utvecklingssamtal med 

medarbetarna. Dessa samtal har medarbetaren i fokus och genomförs med hjälp av olika 

modeller och samtalsguider.  Som ett led i att ytterligare öka kvalitén på utvecklingssamtalet 

drog företagets HR avdelning igång denna studie.  

Syftet med studien är att undersöka hur utvecklingssamtalen på Atlas Copco Construction Tools 

AB i Kalmar kan fungera som bäst. För att kunna undersöka det kommer studien i första hand att 

försöka kartlägga chefers och medarbetares attityder kring de befintliga utvecklingssamtalen.  

De frågeställningarna som studien ämnar till att besvara är följande: 

 Hur uppfattas de befintliga utvecklingssamtalen på Atlas Copco Construction Tools AB i 

Kalmar av chefer respektive medarbetare? 

 

 Hur ser chefer samt medarbetarna på utvecklingen av befintliga utvecklingssamtalen?  

1.2.1 Begränsningar  

Studiens gränser går vid utvecklingssamtalen i Atlas Copcos enhet i Kalmar och inga andra 

enheter inom Atlas Copco eller övriga företag är inkluderade. Fallstudien är unik i sin karaktär 

då personaluppsättningen med företagskulturen är unik och inte möjlig att återskapa på någon 

annan arbetsplats. Likaså gällande utvecklingssamtalen vars syfte och mål fastställs av 

arbetsgivaren för respektive arbetsplats.  
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2 Teoretiskt ramverk  

2.1 Begreppsdefinition  

2.1.1 Det professionella samtalet 

Kommunikation mellan människor utspelar sig på många olika nivåer beroende på den rådande 

situationen och relationen mellan individerna. Denna studie har samtalsnivån i fokus. Nilsson & 

Waldemarson menar att ”färdigheten att kommunicera i många olika och specifika situationer är 

något som vi lär oss och som förbättras genom erfarenhet (2010, sid 33)”. Förmågan att använda 

sitt språk och sin sociala förmåga är inte medfödd utan finslipas genom att vi lär oss mer om 

kommunikation, dvs. hur vi uppfattar andra och hur andra tolkar vår karaktär. Olika typer av 

samtal äger rum på en arbetsplats, den typ av samtal som denna studie undersöker benämns av 

Hägg & Kuoppa (1997) och Nilsson & Waldemarson (2010) som professionella samtal. Det är 

yrkesmässiga samtal som används som verktyg för att nå uppsatta mål (Hägg & Kuoppa, 1997). 

Professionella samtal är i förväg planerade, uppfyller en institutionell eller organisatorisk 

funktion och har en bestämd dagordning. Chefen agerar som verktyg för samtalets 

genomförande genom att leda det mot sina mål, visa intresse för sin samtalspartner och vara en 

god lyssnare. Genom att sätta tydliga mål för samtalet blir det enkelt att styra för att mot slutet 

utvärdera om det uppnår målen. 

2.1.2 Lärande på arbetsplatsen  

Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv, vilket beskriver att lärande uppstår inom 

sociala interaktioner där tidigare erfarenheter utbyts och reflekteras kring. Ellström (2008) 

påpekar att utveckling är en livslång process som inte avslutas i ungdomsåren. Definitionen av 

lärande beror på vilken teoretisk utgångspunkt man har. Han har i sin definition försökt att 

samla de gemensamma dragen hos alla teorier.  

Med lärande avses här relativt varaktiga förändringar hos en individ som ett 

resultat av individens samspel med sin omgivning (2008, sid 67).  

I följande stycken klargörs vad som lärs, dvs. vad som förändras hos individen och även hur 

lärandet sker dvs. i individens samspel med sin omgivning. I det följande kommer jag att 

diskutera innebörden av lärande från de två nämnda aspekterna. 

Vad lärs? 

Med kompetens menas individens ”… potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, 

situation eller arbete” (Ellström, 1996, sid. 149) och innebär enligt Ohlsson (2001,2008, sid. 36) 

resultat av en lärandeprocess. Den kompetens som utvecklas är direkt kopplad till individens 

handlingar. Ohlsson menar att kompetens inrymmer såväl teoretiska som praktiska färdigheter 

som utvecklas i formell utbildning och i det vardagliga lärandet, dvs. informella lärandet.  

Lärande kan inte ses som en aktivitet skild från den dagliga sysselsättningen, det är en process 

där kunskap och kompetens utvecklas i interaktion med andra individer. Vidare understryks av 

Ellström (2002) att lärande har två aspekter. Den ena aspekten är ett växande lärande där 

individen utvecklar kunskap, kompetens eller personlighet. Denna form av lärande präglas av 

kritiskt tänkande, analyser och ifrågasättande av kunskap. Oftast är det denna bild som kommer 

upp i tankarna när man talar om lärande, ett utvecklingsinriktat lärande. Det finns dock en 

negativ aspekt av lärande som Ellström (2002) kallar för anpassningsinriktat lärande. Det är ett 

negativt lärande som innebär en anpassning efter obekväma betingelser eller bemästring av 
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givna förhållanden. I arbetslivet motsvarar anpassningsinriktat lärande att vara hängiven till 

direktiv och riktlinjer och rutinmässigt kunna bemästra olika situationer och lösa 

återkommande problem. Detta är en nödvändig del av lärandet men det räcker inte då det 

baseras på ”trial and error” och begränsar individens kreativitet och problemlösningsförmåga. 

Dessa två aspekter av lärande är lika viktiga och kan idealiskt sett fortlöpa växelvis, det är viktigt 

för individen att upprätthålla en balans mellan dessa två lärandeformer (Ellström 2002).  

I ett sociokulturellt perspektiv beskrivs den lärande individen som huvudpersonen i att skapa 

sin egen utveckling med de sociokulturella förutsättningarna som är möjliga. Människor 

befinner sig i ständig utveckling och förändring. I varje situation där vi interagerar med andra 

individer i vår omgivning möjliggörs för oss att appropriera kunskaper från andra.  

Vi exponeras för resonemang och handlingar i sociala praktiker, lär oss så 

småningom genomskåda dem, blir förtrogna med dem och kan kanske till slut 

genomföra dem från början till slut.(Säljö, 2000, sid. 119) 

Denna kunskapsbildning förklaras med begreppet den proximala utvecklingszonen, vilket enligt 

Vygotskys definition är, ”avståndet” mellan vad en individ kan åstadkomma på egen hand och 

vad man kan prestera med handledning av en kunnig person. Individer lånar kognitiv 

kompetens från mer kompetenta personer som medierar sin förståelse med språkliga och icke-

verbala redskap. Vad den lärande individen har för kunskap för tillfället är inte det mest 

väsentliga, utan det är den dolda potentialen som kommer till stånd. Det är den mer kunnige 

som leder den mindre kunnige inom ramen för utvecklingszonen (Säljö, 2000). 

2.1.2.1 Hur sker lärande? 

Ellström (2008, sid. 73) beskriver en modell av mänskligt handlande som är i enlighet med den i 

början föreslagna definitionen av lärande. Det centrala i modellen är den sociala omgivningen 

som på en arbetsplats består av kunder, kollegor och chefer vilka handlar efter uppsatta regler 

och normer. Ellström (2008) redogör för Sjödén & Öhmans (1977) förklaring av samspelet 

mellan individer och omgivningen. I individens interaktion med omgivningen uppstår ett 

ömsesidigt kontrollmönster. Individen kontrollerar omgivningen genom sina ageranden och 

konsekvenserna av dessa handlingar ger omgivningen mandat att kontrollera individen genom 

gjorda erfarenheter. Samspelet mellan individen och omgivningen kan delas upp i två olika faser 

som Ellström (2008, sid. 75) kallar för feed-forward och feed-back. Feed-forward innebär att 

handlandet har sin utgångspunkt i tidigare förvärvda kunskaper med medvetenhet om 

alternativa uppförande och dess konsekvenser. Det vill säga handlandet baseras på 

återkopplingen av redan utförda händelser. Den andra fasen i samspelet, feed-back, innebär 

reflektion och tolkning av gjorda handlingar och observationer av handlingarnas konsekvenser 

på omgivningen. I praktiken skiljer man mellan två olika typer av feed-back. Dels feed-back från 

en arbetsuppgift respektive feed-back från en observatör (som i arbetslivet kan vara kunder, 

kollegor eller chef). Dessa två faser har ett kompensatoriskt förhållande till varandra och utgör 

tillsammans ett approximativt försök till att beskriva lärandet i mänskligt handlande.  

2.1.2.2 Mål för lärande 

Slutligen vill jag belysa frågan: måste det finnas mål för att vi ska kunna lära? Den grundläggande 

tanken är att tydligt formulerade och konsistenta mål utgör basen för individens lärande av sina 

handlingar. Detta antagande förutsätter dels att individen ska före en handling kunna formulera 

motsägelsefria mål samt att målen styr handlandet och förblir oförändrade under hela 
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processen (Ellström 2008). Empiriska studier visar att dessa förutsättningar inte håller då man 

har funnit att mål oftast är motsägelsefulla och kan många gånger omformuleras och tolkas 

retroaktivt. Individens handlande bestäms inte av på förhand klubbade mål ”… utan växer fram 

ur interaktionen mellan individ och omgivning genom successiva anpassningar till förändrade 

omständigheter” (Ellström, 2008, sid. 80). Ellström skriver vidare att det finns en förståelse för 

att det råder två olika synsätt på målens betydelse för lärande och handling i arbetet. Det 

anpassningsinriktade lärandet bygger på klara och tydliga mål för lärande för att främja 

individers motivation och förutsättningar för lärande samtidigt som ett utvecklingsinriktat 

lärande kan främjas av att låta målen omsättas och prövas i handling för att sedan resoneras 

kring (Ellström, 2008). 

2.2 Utvecklingssamtal  
Engquists (1990) definition av utvecklingssamtal kom att inspirera många forskare inom fältet 

och är värd att citera i denna studie: 

En förberedd regelbundet återkommande diskussion mellan chef och medarbetare 

avhandlande verksamhetens mål och medel och som präglas av ömsesidighet (Engquist, 

1990, s. 31) 

Av definitionen framgår att utvecklingssamtalen är individuella mellan chef och medarbetare, 

regelbundet återkommande och handlar om utbyte av information och planering. En 

förutsättning för att ett samtal ska kunna kallas för ”utvecklingssamtal” är att samtalsparterna 

möts förberedda med lika villkor (Engquist 1990). Det är idag ingen tvekan om att 

verksamhetens resultat och utveckling går hand i hand med dem anställdas möjligheter till att 

utvecklas till sin fulla potential. Ljungström (2001) hävdar att chefer som lyckas bäst med detta 

är de som har bra samspel med medarbetarna. Utvecklingssamtal handlade till en början om 

praktisk information, idag handlar utvecklingssamtalen mer om känslomässiga frågor. Man har 

kommit till rätta med att dynamiken på arbetsplatsen är starkt beroende av hur människor 

uppfattar varandra och omgivningen.  Utvecklingssamtal är verktyg organisationen för att ta 

vara på medarbetarna genom regelbundna samtal med djup och kvalitet (Ljungström, 2001, s. 

26-27). Nedan redogörs vad litteraturen menar med djupet i ett utvecklingssamtal och vilka 

aspekter som kvalitetssäkrar det.  

2.2.1 Utvecklingssamtalets syfte  

Det finns tre intressenter i ett utvecklingssamtal, medarbetaren - chefen – organisationen.  

Samtalen ska ge alla tre parter likvärdig betydelse. Alla som investerar tid och ansträngning 

måste se vinsterna med instrumentet. Det grundläggande med samtalet är utveckling, vilken 

måste ske på tre olika perspektiv. När en organisation fattar beslut om att genomföra 

utvecklingssamtal bör dessa intressen kartläggas för att sedan vara som underlag för samtalen 

(Jönsson, 2004).   

För medarbetaren har utvecklingssamtal som mål att tillsammans med chefen reflektera över 

egen prestation och vilka egenskaper eller färdigheter som behöver vidareutvecklas. För 

medarbetaren är utvecklingssamtal ett tillfälle att stå i rampljuset och få möjligheten att 

beskriva sin uppfattning om tillvaron för chefen. Det är även ett tillfälle att jämföra sina 

personliga mål och visioner med chefens och företagets. Utifrån det kan medarbetaren resonera 

kring utvecklingsmöjligheter på företaget i förhållande till egna livs- och karriärsplaner 
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(Ljungström, 2001, s.29). Jönsson (2004) menar att samtalen även ger möjlighet att konstruktivt 

bearbeta samarbetet och relationen till chefen. 

För chefen ger utvecklingssamtal flerfaldiga ändamål, framförallt kan chefen lära känna 

personerna omkring sig och få information om deras individuella målbild. I stora perspektivet 

ger detta en helhetsbild om arbetsstyrkans potentialer och begränsningar, chefen får insikt om 

vilka kompetenser som redan finns och kan lokalisera möjliga utvecklingsområden. Varje chef 

behöver få feed-back från medarbetarna om hur de ser på dennes ledarroll. Medarbetare kräver 

situationsanpassat ledarskap och detta behöver chefen få insikt om för att kunna bli en ännu 

bättre chef för var och en av medarbetarna (Ljungström, 20o1, s.28) (Jönsson, 2004, s.19).  

Ljungström (2001) menar att väl genomförda utvecklingssamtal ger arbetsplatsen bättre effekt 

än anonyma och elektroniska klimatundersökningar. För organisationen ges möjligheten till en 

samlad bild om rekryterings- och utvecklingsinsatser. Jönsson (2004) hävdar vidare att tack 

vare utvecklingssamtal är personalförändringarna i förväg förutsedda och planerade. Hos många 

organisationer fastnar de väl formulerade värdegrunderna på papper och kommer sällan till 

uttryck. Utvecklingssamtal kan användas som instrument för att förankra de övergripande 

målen hos varje medarbetare. Ljungström (2001) nämner ytterligare en fördel med 

utvecklingssamtal som kopplar ihop kommunikationskedjan från chef, via medarbetare, till 

kund. Medarbetarnas direkta kontakt med kunder gör att organisationen ständigt ligger i 

framkant med att veta vad kunden efterfrågar.  

Till skillnad från vardaglig kommunikation på arbetsplatsen har utvecklingssamtalen tydliga 

syften och mål att uppfylla, därför genomförs dessa samtal med en tydlig och strukturerad 

strategi.  Det ska ges utrymme för båda samtalsparterna att uttrycka sig om innehållet för att i 

nästa steg utmanas att hitta lösningar och sedan avluta med en konkret handlingsplan. 

Utvecklingssamtalet delas ofta upp i tre olika faser, förberedelse – genomförande – uppföljning, 

där alla faser är sammanhängande och direkt kopplade till varandra för att ge så bra resultat 

som möjligt.   

2.2.2 Förberedelse av utvecklingssamtal 

För att ett utvecklingssamtal ska vara effektivt och givande krävs en ömsesidig planering av 

samtalet från båda samtalsparterna. I förväg behöver de tänka på innehållet och vad man vill ha 

sagt. Risken är annars att samtalet drar ut på tiden eller blir ytligt och inte dyker ner i innehållet. 

Jönsson (2004) menar att det först krävs en allmän förberedelse på arbetsplatsen där ledningen 

talar om för medarbetarna om varför man ska ha utvecklingssamtal. Det innebär att ge 

företagets syn på samtalen och vad de vill åstadkomma med dem. Det är även viktigt att 

medarbetaren får ta del av chefens mening med utvecklingssamtalet och hur mycket han/hon 

tycker att dessa är viktiga för verksamheten. Lagom till utvecklingssamtalet bör tid för 

genomförandet planeras in. Samtalets tidsram bör samtalsparterna vara medvetna om, dvs. hur 

länge och hur ofta samtalen ska äga rum. För att betona det gemensamma ansvaret bör det finns 

guider till personliga förberedelser. I samband med att samtalet bokas bör medarbetaren få ta 

del av en samtalsguide där innehållet för samtalet tydligt framgår och hur förberedelserna går 

till. Ackerman (2007, s. 89) menar att ett vanligt fel som uppstår med utvecklingssamtal är att 

många medarbetare kommer med mössan i handen med inställningen att ta sin dom. En del av 

samtalet handlar om bedömning av medarbetarens arbetsinsats, det ska inte låtas ta över. 

Samtalet ska vara ett tillfälle för medarbetaren att diskutera och påverka sin arbetssituation, att 
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sitta med mössan i handen markerar samtalets över- och underordnade.  Makten över samtalet 

förskjuts till chefen när medarbetaren kommer oförberedd.  

Praktiskt ska båda samtalsparter gå igenom anteckningar från förgående utvecklingssamtal för 

att kolla vad som blev överenskommet och vad som har gjorts och uppföljts. Samtalet har 

medarbetaren i centrum, därför är det lämpligt att båda ser över medarbetarens arbetssituation 

och uppgifter för att fundera på om de är rimliga eller i behov av förändring. En tillbakablick ska 

ges till medarbetarens prestationer under året för att konstruktivt diskutera vad som har varit 

bra och vad som kan utvecklas. Hägg & Kuoppa (2007) menar att utvecklingssamtal inte ska 

innehålla några negativa överraskningar för medarbetaren. Kritik och negativ feed-back bör 

aktualiseras i tid och sammanhang som är kopplade till händelsen och inte vänta tills 

utvecklingssamtalet. Det kan tas upp igen under samtalet i utvecklande syfte. Båda 

samtalsparter bör gå igenom organisationens uppsatta mål för den enskilda medarbetaren och 

jämföra med måluppfyllelsen. Medarbetaren bör tänka på sin relation till chefen och sina 

kollegor. Samtalet ska behandla hur medarbetaren ser på samarbetet med chefen och kollegor 

samt förtroendet till dem och den rådande arbetsmiljön.     

2.2.3 Genomförande av utvecklingssamtal  

I avsnittet om genomförande av utvecklingssamtal kommer jag att diskutera praktiska 

angelägenheter kring utvecklingssamtalet, såsom plats och tid. Denna studie kommer inte att 

jämföra innehållet i utvecklingssamtalen på teknikföretaget med litteraturen. Av denna 

anledning diskuteras dessa inte i teoribygget. 

 Det gäller att samtalet genomförs på ett korrekt sätt för att få ett så effektivt samtalande som 

möjligt. Jönsson (2004) menar att samtalsmiljön spelar en stor roll, när det är dags för 

utvecklingssamtal ska platsen väljas med omtanke. Det ska vara bekvämt för båda 

samtalsparterna att föra en dialog. I skolsammanhang sker utvecklingssamtal mellan eleven, 

läraren och förälder i elevens hemmamiljö dvs. klassrummet. Detta för att eleven som direkt blir 

underordnad de vuxna ska känna trygghet och ro. Denna psykologiska effekt är lika anträffbar 

hos vuxna på arbetsplatsen. Ljungström (2011) menar att utvecklingssamtal mellan chef och 

medarbetare ska man undvika att hålla i chefens kontor eftersom det enkelt kan förknippas med 

den skenande maktordningen som råder mellan samtalsparterna. I modern tid brukar samtalen 

äga rum i en neutral miljö, dvs. varken hos chefen eller hos medarbetaren, utan på ett fik eller 

restaurang i anknytning till arbetsplatsen. Hänsyn måste tas till ljudnivån, för att en avslappnad 

miljö inte alltid behöver vara lugn (Ljungström, 2011).  Man ska undvika platser med störande 

element och ge samtalet den tidsram det behöver för att slippa stressa igenom dagordningen. 

Man kan se utvecklingssamtal som en investering och därför ska den få den tid den förtjänar. 

Stress gör att man inte kommer till kärnpunkten i frågan utan att bli tvungen att avbryta 

diskussionen för tidigt. Det är även lämpligt att tänka på att tydligt markera för övriga på 

arbetsplatsen att samtalet inte ska störas.  

2.2.4  Uppföljning av utvecklingssamtal  

Efter att utvecklingssamtalen är genomförda inleds den viktigaste fasen som avgör om samtalen 

har gett resultat eller har låtit det som har sagts rinna ut i sanden. Sett från chefens perspektiv så 

har en hel del frågor, information, anteckningar och överenskommelser kommit upp i samband 

med samtalen. Jönsson (2004) föreslår att chefen tar tid att analysera resultatet utifrån kunskap 

som samtalen har gagnat. Med den kunskapen som grund bestämmer chefen lämpliga åtgärder. 

Jönsson (2004) ger konkreta åtgärder som chefen bör ta efter utvecklingssamtalet med 
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medarbetarna. Överlag kan chefen få en uppfattning eller en idé som medarbetarna delar, för att 

bekräfta detta kan det lämpligast göra med ett uppföljningsmöte med personalen där fenomenet 

diskuteras vidare.  Ganska sällan brukar samtalen behöva kompletteras eller ett extra 

utvecklingssamtal tillsättas, men vid behov är detta enligt Jönsson (2004) av värde för att 

komplettera oklara frågor. Som tidigare nämnt handlar en del av utvecklingssamtalet om 

professionella relationer mellan chef och medarbetare, det kommer därför att uppkomma kritik 

och användbar feed-back som måste användas. Chefen bör därför tänka på egna 

utvecklingsbehov för att på bästa sätt tillmötesgå medarbetarnas återkoppling. De problem som 

inte går att lösa med de resurser som finns till hands kan man överväga att gå vidare till annan 

insats för experthjälp. Chefen ska även följa medarbetarens åtaganden, vilka uppdrag har 

tillsatts varje medarbetare och när de är planerade att vara genomförda. 

2.2.5 Den professionella relationen  

Jönsson (2004), Engquist (1990), Lindgren (2001) och Ronthy (2004) talar om goda relationer 

mellan chef och medarbetare. En nyckel i samtalet är ömsesidig förtroende och respekt för det 

som sägs under utvecklingssamtalet. Relationen är en process som utvecklas med tiden. Det är 

viktigt att tydliggöra inför utvecklingssamtal att det som sägs bör stanna mellan samtalsparterna 

om inte annat bestäms. Jönsson (2004) menar att det är viktigt att få medarbetaren känna 

trygghet inför utvecklingssamtalet. Förtroende är centralt inom den professionella relationen 

och utgör en viktig ingrediens i utvecklingssamtalet. Zucker (1986) beskriver förtroendet i två 

olika perspektiv. Det ena handlar om det förtroende som individer utvecklar till människorna i 

sin omgivning efter en viss tid när de visar sin trovärdighet. Det andra perspektivet innebär 

förtroende för liksinnade personer eller yrkeskunniga ledare. Personer från samma bakgrund, 

utbildning eller erfarenhet tenderar att enklare utveckla förtroende för varandra. I ett 

organisationssammanhang får chefen förtroende från medarbetarna genom att visa sin 

yrkeskunnighet och expertis. Ekman (2012) menar att förtroende är utgångspunkten för 

ledarskap och nyckeln ligger i att besitta konsten i att bygga upp förtroende, ju större förtroende, 

desto giftigare samtal är möjliga (2012, sid. 110). Ronthy (2004) beskriver utvecklingssamtal 

som ett viktigt verktyg för att bygga den professionella relationen mellan chef och medarbetare i 

att skapa förtroende. Utvecklingssamtalets agenda ska även innefatta en ”mjuk sida”, det räcker 

inte att endast samtala om saker man ska göra utan det är enligt Ronthy (2004) och Engquist 

(1990) även viktigt att samtala om hur man ska vara. Det är därför lika viktigt att lämna ett stort 

utrymme till att tala om samarbetet mellan chef och medarbetare, som samarbetet mellan 

kollegor och övriga arbetsgrupper på företaget. För att bidra till en god arbetsmiljö är det viktigt 

för chefen att samtala om vilka värderingar som ska gälla hos varje medarbetare i 

organisationen som helhet. Ackerman (2007, sid 89) förklarar att ett av de vanligaste felen som 

uppstår under utvecklingssamtal är att det saknas kontakt mellan chef och medarbetare. Chefen 

och medarbetaren talar på olika nivåer och ibland förbi varandra. Samtalet blir i form av punkter 

som ska bearbetas där medarbetaren svarar kort och chefen nöjer sig med det svaret och bockar 

av punkten som avklarad. Detta fenomen ger inget djup i samtalet och parterna ser inte 

varandra. Enligt Ronthy (2004, sid. 16) ska utvecklingssamtal ge möjlighet till varje medarbetare 

att stå i rampljuset, få bekräftelse och möjlighet till feed-back. Om medarbetaren känner 

förtroende och trygghet med chefen kan det även bli omvänt, att chefen får återkoppling på sitt 

ledarskap från medarbetaren.  

Ju större förtroende en medarbetare har för dig, desto större är chansen att hon tar 

emot obekväma beslut med förståelse och respekt (Ronthy, 2004, sid. 18). 
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Om man inte är medveten om denna utgångspunkt kan det leda till att utvecklingssamtalet går 

ut på att medarbetare talar gott om sig själv och chefen. Omedvetet går samtalet över till att 

förstärka varandras positioner för att dämpa samtalets stelhet.  Att bekräfta varandra eller 

skratta åt onödiga skämt är inte bidragande till varken personlig- eller verksamhetsutveckling. 

Att tala om personliga utgångspunkter ger möjligheten att se vad som kan förbättras och hur 

man leds dit (Ackerman, 2007, sid. 90). 

2.2.6 Moderna utvecklingssamtal  

2.2.6.1 Ronthys sju kvalitetsaspekter  

År 2001 presenterade Ronthy, i boken utvecklingssamtalets sju kvalitetsaspekter, sin modell med 

sju perspektiv som tillsammans ger moderna och givande utvecklingssamtal. Sveriges television 

(SVT) genomförde under 2000-talet en omfattande reform för att erhålla en gemensam modell 

för sina utvecklingssamtal. De nya ”moderna” utvecklingssamtalen på SVT kom att ha 

verksamheten i fokus och bygger på Marika Ronthys modell för utvecklingssamtal. En av 

nycklarna för utvecklingssamtal med hög kvalité enligt Marika Rothys modell är att samtala om 

både prestationer och relationer. I de traditionella utvecklingssamtalen hos SVT kändes det 

obehagligt att tala om hur man vill vara och därför präglades samtalen endast av chefens syn på 

prestationerna. Marika Ronthy talar om olika komfortgränser, utmaningen för SVT:s ledning och 

medarbetare var att utmana och tänja på sina komfortgränser. Samtalen ska orienteras kring de 

olika komfortgränserna för att ge en helhet menar Annika Berntsson Thöldte som ledde 

projektet på SVT.  Modellen infördes successivt först genom att utbilda ledarna så att de 

bemästrade verktyget och sedan förtydligades syftet för medarbetarna. För att förankra den nya 

modellen fick personalen bekanta sig med modellen hörnstenar som är Dialogen, Att lyssna, Att 

reflektera och Komfortgränsen. En annan nyckel i Ronthys modell är utvecklingssamtalen på 

grupp- och individnivå. SVT:s införde båda samtalstyperna, med syfte att med bästa förmåga och 

i helhet bidra till verksamhetens utveckling. I gruppdialogen förtydligas var gruppen befinner 

sig och vilka insatser som krävs för att bidra till verksamhetens utveckling. I dessa samtal 

diskuteras även medarbetarnas relationer till varandra, dvs. en resa mellan komfortgränserna. 

De individuella utvecklingssamtalen har medarbetaren i centrum, var han/hon står och 

relationen till chefen (Ronthy, 2004) 

Nedan redogörs Ronthys sju kvalitetsaspekter. 

1. Organisationen ska ge möjlighet och förutsättningar för att utvecklingssamtal genomförs 

på ett korrekt sätt. Chefen ska ha ett rimligt antal medarbetare att föra individuella 

utvecklingssamtal med.  

2. Det intrycket organisationsledningen ger kring utvecklingssamtal ska vara positivt och 

antyda till att man ser samtalen som något nödvändigt och inte något som man vill ha 

överstökat.  

3. Lyfta fram det goda exemplet från medarbetare som kan bidra till 

verksamhetsutveckling. Chefen ska vara lyhörd gentemot de tankar och förslag som 

kommer upp under samtalen och visa medarbetarna att de tas på allvar.  

4. Utvecklingssamtalen ska fokusera på verksamhetsutveckling, det bör därför alltid 

refereras till vision och mål för verksamheten.  

5. Samtalet ska vara på två olika plan såsom en våg över och under komfortsgränsen. Lika 

viktigt är det att samtala om värderings- och relationsfrågor som vision och målfrågor.  
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6. Utvecklingssamtalen genomförs på individ- och gruppnivå. När gruppen är stor kan man 

inleda med de gemensamma frågorna rörande verksamhetsutveckling i en gruppdialog.  

7. Ansvaret för utvecklingssamtal är ömsesidigt mellan ledare och medarbetare. Varje individ 

är ansvarig för sin egen utveckling och därför ska ansvaret vara på lika villkor i samtalets 

planering, genomförande och uppföljning. (Ronthy-Östberg, 1998, 95 ff.) 

2.3 Tidigare forskning 
Engquist (1990) studerade med hjälp av kvalitativa och kvantitativa mätningar 

kommunikationen i utvecklingssamtal för att sedan känneteckna utvecklingssamtal av dålig 

respektive bra kvalité. Hans definition av utvecklingssamtal finns citerad i början av detta 

avsnitt.  Engquist konstaterade att inom företag ses utvecklingssamtal som meningsutväxling om 

förutbestämda och sakliga ämnen. Utmärkande för utvecklingssamtal av hög kvalité är 

kommunikationen som övergår från att se den som en diskussion om enbart konkreta ting till att 

se den som ett möte mellan människor (1990. s. 223). För att samtalet inte ska bli en kamp ska 

samtalsdeltagarna reflektera om var de har varandra och för att kunna lösa problem måste både 

parterna kunna kommunicera på olika abstraktionsnivåer. Den grundläggande 

abstraktionsnivån består av konkreta ämnen som berör arbetet och utförandet av det på 

organisationen. Högre upp påträffas metakommunikation som innebär kommunikation om 

själva samtalet. Båda samtalsparter ska enligt Engquist (1990) ha förmågan att kliva ur rollen 

som medarbetare respektive chef och se samtalet utifrån dess värderingar, maktförhållanden 

och självuppfattning.  Praktiskt innebär det att definiera relationen till varandra. Det innebär 

även färdigheten att kunna ställa öppna frågor och göra upp en handlingsplan. En kombination 

av speciella inställningar och färdigheter är medel för att uppnå samtal av god kvalité.  

Mikkelsens (1998) är en norsk sociolog som i sin studie ger en förståelse av norska 

medarbetarsamtal vilka är jämförbara med de svenska. Hon menar att den höga 

förändringstakten i arbetslivet resulterar i att många organisationer använder 

medarbetarsamtal som instrument för att främja en kontinuerlig utveckling av arbetsprocessen 

(1989). I sin definition av medarbetarsamtal beskriver hon dem som verktyg för att kartlägga 

kompetens- och utvecklingsbehov i organisationen. Hon menar att samtalen är 

ledningsinstrument för chefen att distribuera arbetsåtaganden och utveckla arbetsmål inom 

organisationen. De ska även användas som redskap av chefer till att skapa goda förutsättningar 

för medarbetarnas lärande. Medarbetarens behov av utbildning och kompetensutveckling ska 

tillmötesgå företagets behov, därför främjas en kartläggning av de anställdas kompetens för att 

båda parter ska bli nöjda.  Mikkelsen beskriver uppföljningssamtal som ett viktigt komplement 

för medarbetarsamtalen för att följa upp de insatser som har genomförts. 

Lindgrens (2001)  utgångspunkt var interaktionen mellan chefer och medarbetare. Trots att 

samtalen har som syfte att bryta maktordningen visade Lindgrens undersökning att 

statusskillnaden inte försvinner under endast ett samtal. Cheferna planerade samtalen enligt 

sina synpunkter och dessa användes som instrument för att låta medarbetarna ge sina 

synpunkter och höra chefens uppfattningar om dem. I praktiken saknades ömsesidigheten vilket 

både chefer och medarbetare var omedvetna om. Cheferna planerade samtalen som till ytan såg 

jämställda ut, samtalen slutade i ömsesidig förståelse och båda parter sa sig vara nöjda. Lindgren 

kritiserar Engquists (1990) studie och menar att samtalen som han undersökte varken var 

representativa eller ömsesidiga. Samtalen har dolda maktförhållanden som inte framgår i 

studien, enligt Lindgren.  
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3 Metodtriangulering – olika angreppssätt 

3.1 Varför metodtriangulering?  
Denna studie utfördes med en kombination av tre olika undersökningsmetoder med mål att 

angripa problemområdet från olika perspektiv. Jag ska här presentera och motivera 

tillvägagångssätten som jag har valt för att svara på undersökningens frågeställningar. Stukát 

(2011) menar att metodtriangulering är ett sätt att öka validitet av studien och belysa området 

från ett allsidigt sätt. Studien inleds med en medlevande observation som sedan blir en grund för 

enkätundersökningen. Studien avslutas med fokusgruppssamtal vilka har syftet att studera 

problemområdet djupgående. Frågor till enkäten kommer delvis att grunda sig på resultat från 

observationerna.  

3.2 Medlevande observation - tillträde till fältet  
Utvecklingssamtal som denna studie handlar om är unika för medarbetarna på teknikföretaget 

Atlas Copco. Samtalen är anpassade efter företagets värderingar och riktlinjer. Det är relativt 

omöjligt för en forskare att konstruera och genomföra intervjuer och enkäter om 

utvecklingssamtal baserade på modeller och tidigare forskning utan att bekanta sig med 

undersökningsgruppen. Varje arbetsplats har ett unikt sätt att driva sina utvecklingssamtal och 

beroende på kvalitén kan de upplevas på olika sätt. Därmed har samtalen egenskaper i form av 

möjligheter och begränsningar beroende på hur arbetsplatsen ser på betydelsen av kvalitativa 

samtal. Inledningsvis studeras möjligheter och begränsningar kring utvecklingssamtalen på 

arbetsplatsen med hjälp av medlevande observation. Detta för att bekantas med personalen som 

även kommer att delta i studien och få några första uttalanden inom forskningsområdet. Att 

tidigt få kliva in på arbetsplatsen och presentera mig och min forskning för tjänstemännen och 

arbetarna underlättar inför genomförande av enkäten och intervjuerna. Deltagarna kommer att 

bekanta sig med studien. För forskaren är det ett tillfälle att få en inblick över situationen för att 

anpassa intervjufrågorna efter problemområdet.  

Medlevande observationen inleddes med en rundtur på företaget. Jag mötte personalen i sin 

vardagliga arbetssituation. I rundvandringen besökte vi tjänstemännens tysta arbetsrum och 

produktionspersonalens välvårdade verkstad.  Jag berättade kort om min studie och fick höra 

deras berättelser om hur de arbetar. Dagen avslutades med ett möte med företagets VD och en 

produktionsledare där vi diskuterade utvecklingssamtalen på teknikföretaget och 

förväntningarna påmin studie.  

Oavsett vilken grupp som studeras kommer ens närvaro att påverka den studerade 

omgivningen. Utmaningen blir hur man ska agera under observationen för att effekten blir så 

minimal som möjligt. Holme och Solvang (1997) menar att som observatör bör man försöka 

smälta in i gruppen och inte skilja sig från gruppen i uttryck, klädsel och beteende. Detta gäller 

oavsett om man är aktiv eller passiv som observatör, målet är att vinna tillit och inte ständigt 

påminna gruppen om att man är observatör. Givetvis ska gruppen vara medveten om ens roll 

som observatör men fördelen är att bli accepterad som en i gruppen vilket kommer att 

underlätta rollen som observatör. Man har hela tiden saker att fråga om då som ny i gruppen så 

faller man i naturlig brist på kunskap och tack vare detta kommer man att få en hel del 

information. Observationsmetodiken är av enklare form där observationerna registreras i form 

av anteckningar och loggböcker. Ingen teknisk utrustning kommer att användas just för att 

undvika obehag hos de observerade personerna som kan börja bete sig på ett annorlunda sätt 

och uttala sig begränsat (Stukát, 2011).   
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3.3 Enkäter 
Ordet enkät härstammar från franskan ”enquête” som betyder rundfråga som kan antingen vara 

skriftlig eller muntlig (Stukát, 2011, sid. 43).  Målet med denna undersökningsmetod är att få 

med alla anställda med målet att öka tillförlitligheten och kunna generalisera resultatet till hela 

arbetsplatsen. I fråga om attityder och personliga vanor är enkätundersökningar att föredra 

enligt Kumar (2005), de medverkande har fått fullt anonymitet för att ge de utrymmen att 

utrycka sina åsikter utan att känna obehag. Enkätundersökningens resultat kommer att ge en 

jämförelse dels mellan hur medarbetarna respektive chefer ser på utvecklingssamtalen men 

även en jämförelse mellan de två olika yrkesgrupperna, tjänstemän och arbetare.  

3.3.1 Utformning av frågeformuläret  

För att åstadkomma denna jämförelse av hur yrkesgrupperna upplever de befintliga 

utvecklingssamtalen har deltagarna fått svara på olika enkäter med liknande frågor. Holme och 

Solvang (1997) antyder att den som ska utforma ett formulär bör ta hänsyn till formulärets 

omfattning och struktur. Det ska inte ta alltför lång tid att svara på formuläret och 

uppställningen på frågorna bör vara tydlig och klar, dessutom ska svarsalternativen täcka alla 

svar och även ge utrymme för ytterligare svarsmöjligheter.  Enkäten konstruerades enligt Holme 

& Solvangs (1997) teori och består av tre olika sektioner. I den första anger enkätdeltagaren 

basinformation som är nödvändig för studien att ha i hänsyn. I den andra sektionen som är 

uppdelad i två delar har deltagaren möjlighet att ta ställning till olika värderingsfrågor och 

påståenden. Där använde jag mig av en Likert-skala med fem svarsalternativ ”Ja, i hög grad”, 

”Ganska bra”, ”Varken eller”, ”Ganska dåligt” och ”Nej, inte alls”. Den tredje sektionen består av 

en rad ja/nej-frågor. I den här studien undveks byråkratiskt och invecklat språk med syfte att nå 

samtliga personal i arbetslaget, vilket består av personer allt från akademiker till yrkesutbildade 

tekniker. Det finns hela tiden risk för att tappa intresset hos mottagaren och inte få in de svar 

man vill ha. Om man använder ett obegripligt språk kan det leda till missförstånd.  Enkäten 

avslutades med en öppen fråga för medarbetare respektive två för chefer. 

Vi ska ha en del faktainriktade frågor som uppvärmning i början; efterhand kan vi 

sedan ställa med kontroversiella frågor om exempelvis värderingar. I slutet bör vi 

runda av med några oproblematiska frågor igen. (Holme & Solvang, 1997, s. 174)  

Omedvetet kan man placera värderingar i frågorna beroende på hur man formulerar dem och 

även i vilket sammanhang dem dyker upp. Om man ställer en fråga om synen på dagens 

tonåringar strax efter att man har ställt frågor om tonåringars datoranvändande och 

arbetslöshet kommer frågorna troligen att få ett negativt svar till skillnad om man från början 

pratar om aktiva och engagerade tonåringar. Denna påverkan måste minimeras så mycket som 

möjligt. Med utgångspunkt från teorin bakom utvecklingssamtal har frågorna i enkäten 

konstruerats. Holme och Solvang (1997) menar att enkäten är den slutgiltiga 

operationaliseringen av den teoretiska frågeställningen och därför måste den passa så bra 

överens med utformning, struktur och innehåll.  

 

3.3.2 Urval 

Populationsstorleken i företaget är hanterbar i fråga om genomförande av en 

enkätundersökning samt insamling och analys av data. Det var därför lämpligast att utföra en 

populationsundersökning. Det innebar att hela personalstyrkan på ca 123 anställda skulle delta i 
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undersökningen (Stukát, 2011). Enkäten delades ut till samtliga i personalen och totalt 

besvarade 94 personer enkäten. För att resultatet ska gälla hela företaget och inte endast de 

personer som deltog i enkäten är det ett krav att de tre olika yrkeskategorierna speglas i 

undersökning (Stukát, 2011). I figur 3.3.1 och 3.3.2 nedan sammanställs den totala populationen 

respektive undersökningsgruppen för att undersöka om detta krav är uppfyllt. 

 

Figur 3.3-1 Andelen anställda på företaget från respektive yrkesgrupp.  

 

Figur 3.3-2 Andelen enkätdeltagare från respektive yrkesgrupp.  

En jämförelse mellan de nedersta raderna av figur 3.3.1 och 3.3.2 bekräftar att 

undersökningsgruppen speglar de olika yrkeskategorierna och att undersökningens resultat kan 

generaliseras till hela företaget.  

 

3.3.3 Genomförande  

Studien framskred därefter med en enkätundersökning för att besvara den första 

frågeställningen och ta reda på givna attityder kring utvecklingssamtal på Atlas Copco i Kalmar. 

Enkätinsamlingen genomfördes under flera tillfällen under en månadsperiod. Med en veckas 

mellanrum skickades enkäterna ut i pappersformat till alla medarbetare. Enkäterna markerades 

tydligt för att skilja enkäterna för chefer samt för medarbetare. Enkäterna till medarbetare 

skickades ut skriftligt då många av medarbetarna saknar e-postadress. Medarbetarna fick fylla i 

enkäten i samband med en annan årlig enkät på arbetsplatsen.  Cheferna svarade på 

enkätfrågorna digitalt. Totalt deltog 94 personer i enkätundersökningen. Atlas Copco hade vid 

tidpunkten då denna studie startades 123 anställda inklusive 18 chefer, det var ungefär lika stor 

andel arbetare som tjänstemän på denna arbetsplats. I undersökningen deltog betydligt fler 

arbetare än tjänstemän. Bland 94 deltagare i undersökningen var endast sex kvinnor. Två 

Andel personer från 
respektive yrkesgrupp i 

populationen  

Populationen uppdelad 
i de tre yrkesgrupperna 

Populationen  

Atlas Copco 

123 
anställda  

18  
chefer  

 15 % 

47 
tjänstemän 

38 % 

58  
arbetare  

47 % 

Andel personer från 
respektive yrkesgrupp i 
undersökningsgruppen  

Undersökningsfruppen 
uppdelad i de tre 

yrkesgrupp 

Undersökningsgrupp  94 

10 
 chefer 

11 % 

32 
tjänstemän 

34 % 

52 arbetare  

55 % 
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arbetare, tre tjänstemän och en chef. Det är jämförbart med andelen kvinnor i populationen som 

är 10 %.  

3.3.4 Konfidensintervall: χ2 metoden och Mann-Whitneys U-test 

Det insamlade materialet från enkätundersökningen datoriserades i en IBM SPSS Statistics fil. 

Med utgångspunkt i Lars Wahlgrens bok ”SPSS steg för steg” användes programmet för att 

statistiskt analysera det erhållna resultatet från enkätundersökningen. De statistiska 

beräkningarna överfördes sedan till Office programmet Excel respektive Word för konstruktion 

av ”snyggare” grafer och tabeller. I de tabeller och grafer som presenteras i rapporten anges ett 

95-pocentingt konfidensintervall vilket innebär att det sanna värdet i genomsnitt är täckt i 

intervallet i 95 fall av 100. För att undersöka om en statistisk signifikant skillnad finns mellan 

data från två olika yrkesgrupper används två olika signifikanttester för analys av frekvenser, 

nämligen χ2-test respektive Mann-Whitney U-test.  

χ2 uttalas [tji-två] på svenska respektive [kai square] på engelska. I resultatavsnittet redovisas 

tre olika värden från χ2 test, nämligen χ2, degree of freedom (d.f) och p-värde. χ2 och d.f. 

beräknas för att ta reda på ett tabellerat p-värde som jämförs med gränsen 5 %. Om p-värdet < 

0,05 är skillnaden mellan grupperna statistisk säkerställd. Konfidensintervall används i denna 

studie för att säkerställa att det finns statistisk signifikant skillnad mellan yrkesgrupperna som 

troligen inte beror på slumpen. χ2 beräkningar finns sammanställda i bilaga A. I de fall där mer 

än 20 % av de förväntade frekvenserna är mindre än 5 bör χ2 test inte användas. Inte heller när 

någon av de förväntade frekvenserna är mindre än 1. I output från SPSS χ2 test erhålls en rad 

som anger dessa andelar, se bilaga A. I dessa fall kan Mann-Whitney U-test användas.  

Mann-Whitney U-test används för att i undersökningen för att jämföra de två oberoende 

grupperna (arbetare och tjänstemän) när den oberoende variabeln är ordinal (en 

fempunktsskala från ”Nej, inte alls” till ”Ja, i hög grad”) och antas ej vara normalfördelad. 

Enkätundersökningen använder i stora delar en Likertskala och Mann-Whitney U-test används 

för att avgöra om skillnaden mellan arbetare och tjänstemän beror på slumpen i urvalet eller om 

skillnaden kan tillskrivas hela populationen. Testet förutsätter att de oberoende variablerna som 

undersöks kategoriseras i två olika undersökningsgrupper som är oberoende av varandra. Dessa 

krav uppfyller de insamlade uppgifterna.  

En beskrivande statistik för Mann-Whitney U-test redovisas i bilaga B. I den första tabellen 

anges antalet (N) deltagare i undersökningen, arbetare respektive tjänstemän. I tabellen anges 

även ”Mean Rank” och ”Sum of Ranks” som är värdefulla om man ämnar beräkna statistiska 

värden algebraiskt. Detta är inte nödvändigt då SPSS beräknar samtliga värden som anges i 

tabellerna ”Test statistics”. Där anges det beräknade värdet av Mann-Whitney U-test för vare 

oberoende variabel som undersöks. Det anges även ett p-värde för varje oberoende variabel, då 

undersökningsgrupperna är relativt små anges det asymptotiska signifikanta värdet ”Asymp. 

Sig. (2-tailed)”. Vi använder 2-tailed p-värdet för att avgöra om vi kan förkasta nollhypotesen. 

Endast i de fall där vi kan läsa av ett p-värde under nivå 5 % dvs.  Sig. (2-tailed) < 0,05 kan vi 

anta att det finns en signifikant skillnad mellan grupperna. 

3.4 Fokusgruppsintervjuer   
För att ta reda på gruppens uppfattning och förståelse om utvecklingssamtal och hur de ser att 

de befintliga samtalen kan utvecklas för att bli bättre användes intervjumodell 

fokusgruppintervjuer (Kumar, 2005). Undersökningen syftar till att studera en diskursiv praktik 
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inom en bestämd organisation, nämligen Atlas Copco i Kalmar, i ljuset av 

utvecklingssamtalstraditionerna i hela det svenska arbetslivet. Utgångspunkten är att diskursen 

är en socialt inlagrad och den diskursiva praktikens specifika karaktär är beroende av den 

sociala praktik som den är i samexistens med (Faireclough, 1995, Winter & Phillips, 2000). 

Fokusgrupper innebär att en grupp personer diskuterar ett givet ämne under en begränsad tid. 

Gruppdiskussionen leds av en moderator som inleder samtalet och introducerar nya perspektiv 

under samtalets gång samt ansvarar för att gruppen inte hamnar utanför ämnet. Syftet är att 

deltagarna diskuterar fritt med varandra (Wibeck, 2000, s.9). Fokusgrupper används som 

undersökningsmetod inom ett växande antal samhällssektorer. Inom näringslivet används 

fokusgrupper för att undersöka resultat, konkurrenter, förutse framtida behov och utveckling av 

produkter (Geijer, 2006, s.2). Med fokusgruppintervjuerna var målet att gå till botten med 

resultaten från enkätundersökningen och ta reda på gemensamma erfarenheter om 

utvecklingssamtal. Det intressanta med denna undersökningsmetod är vad gruppdeltagarna 

säger utifrån generaliseringarna gjorda av enkätundersökningen. Fokusgruppsmetoden ska ge 

ett djup och den kontext som studien behöver för att förstå erfarenheter och förhållningssätt 

kring utvecklingssamtal. Det är även av intresse att med hjälp av fokusgrupp få en tolkning av 

trenderna för att sedan bilda en förståelse för hur de kom att bli. En fördelaktig effekt med 

fokusgrupper är att deltagarna uppmuntrar varandra till att dela med sig av sina erfarenheter, i 

och med det kan deltagarna stödja eller ifrågasätta varandras åsikter (Wibeck, 2000). 

3.4.1 Urvalsgrupp  

Hur många personer ska gruppen bestå av? Hur många grupper behövs? Ju större spridning det 

är i åsikter desto fler grupper bör det vara. Enligt Glaser och Strauss (1967) kan alltför många 

grupper bestående av individer med likartade åsikter till sist leda till theoretical saturation, dvs. 

teoretisk mättnad som innebär att fokusgrupperna kommer fram till samma sak och mindre ny 

information dyker upp. Svedberg (1992) menar att det finns för- och nackdelar med alltför stora 

eller små grupper. Ju större gruppen är desto mindre tid får varje enskild person att utrycka sig 

men det ger även möjlighet att vara anonym. Små grupper gör att diskussionen blir alltför 

personlig. Ett flexibelt antal på gruppstorleken är sex personer enligt Svedberg (1992).  

Rekryteringen av deltagare till fokusgrupp kan ske på många olika sätt, denna studie har 

fokuserat på Morgans (1998, s.86 ff) rekryteringsstrategier och kommer att använda en 

kombination av öppen ansökan och kontaktperson för att rekrytera tillräckligt med personer till 

två fokusgrupper.  

3.4.2 Genomförande  

I undersökningen genomfördes två fokusgruppssamtal där diskussionerna varade i ca 1,5 timme 

per grupp. Dessa ägde rum under en och samma dag. Som forskare för denna studie agerade jag 

som samtalsledare och fick träffa den första gruppen på förmiddagen och den andra på 

eftermiddagen.  Grupperna konstruerades av externa handledaren på Atlas Copco som tog emot 

intresseanmälningar och ordnade grupperna efter undersökningens önskemål. I 

undersökningen redovisas uttalande från de olika grupperna separat, där grupperna kallas för 

fokusgrupp 1 respektive fokusgrupp 2. I undersökningen redovisas inga namn men däremot får 

varje person en bokstav efter den yrkesgrupp den tillhör. A för arbetare, C för chef och T för 

tjänsteman. För att skilja alla personers uttalande åt angavs ett index till varje bokstav. 

Fokusgrupp 1 bestod av C1, A1, A2, A3, T1 och T2 där två av deltagarna var kvinnor. Fokusgrupp 2 

bestod av C2, A4, A5, T3 och T4 där en av deltagarna var en kvinna. Samtalsledarens kommentarer 

betecknas med bokstaven L. 
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Dokumentationen av fokusgruppsessionen skedde med hjälp av ljudinspelning. Som ensam 

forskare på fältet blev detta en avlastning och jag fick möjlighet att fokusera på att lyssna och 

leda samtalet när det väl behövdes. Moderatorns roll i fokusgruppssamtal var givitvis att vara en 

aktiv lyssnare som samtidigt ansvarar för att gruppen håller sig inom samtalsämnet. Det är i 

synnerhet opartiskheten som moderatorn måste värna om menar Wibeck (2000). Att nicka, le, 

uppmuntra eller på något annat sätt ge bekräftelse på det han eller hon hör, medför risken till att 

andra medverkande avstår från att säga sina avvikande åsikter. Stewart m.fl. (2007) lyfter tre 

olika aspekter som enligt Kennedy (1976, s. 19) påverkar moderatorns objektivitet.  

 Personlig opartiskhet, där människan av naturliga skäl bekräftar det som är i enlighet 

med sina egna värderingar.  

 Omedvetet behov av att behaga kunder eller personer i forskningsgruppen 

 Behov av konsekvenser, den benägenhet att välkomna och förstärka ett uttryck för 

synpunkter som är internt konsekvent (Kennedy, 1976, s. 19) 

Som moderator var jag medveten om dessa aspekter som kunde påverka resultatet av 

undersökningen. Det är vanligt att diskussionen löper oregelbundet och vid de tillfällen där man 

tror att deltagarna har slut på ord gäller det för moderatorn att ha is i magen och vänta ut 

gruppdeltagarnas tystnad. Undersökningar har visat att i den tystnaden föds nya idéer och det 

gäller för moderatorn att låta medlemmarna ta ordet och återuppliva diskussionen på nytt 

(Kennedy, 1976).  

3.4.3 Transkribering och Diskursanalys 

Transkriberingen ska hjälpa forskaren att tolka det talade språket i diskursanalysen (Winter & 

Phillips, 2000). Forskaren har med fokusgrupper intresse av vad som sägs i samtalen snarare än 

interaktionen mellan gruppdeltagarna. De genomförda fokusgruppintervjuerna transkriberades 

på en enligt Wibeck (2000, s. 83.ff) nivå III transkription. Ingen hänsyn togs till detaljer som 

pauser, avbrott, betoningar, röstvolym och andra element om samtalet. Detta för att underlätta 

transkriberingsarbetet samt fokusera på det som kommer till verbalt utryck. Med hjälp av 

textanalysen har olika tolkningsmetoder utvecklats beroende från vilket perspektiv forskaren 

studerar objektet. Till de moderna tolkningsmetoderna tillhör bland annat diskursanalys vilken 

är den textanalys som denna studie kommer att använda som metod. Innan vi fördjupas i 

diskursanalysens metodologi är det rimligt att i förväg förtydliga begreppet diskurs. Marianne 

Winther Jörgensen och Louise Philips definierar begreppet som ”ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). Begreppet 

har dessvärre ingen enhetlig definition och missbrukas utanför dess definitionsramar. Diskurs 

är därför ett bestämt sätt att förstå miljön eller delar av den, sättet skiljer sig från andra och 

svarar på frågan hur världen kan vara. Denna studie kommer att använda diskursanalys som 

redskap för att förstå hur medarbetare i ett teknikföretag talar om utvecklingssamtal på sin 

arbetsplats.  

3.4.4 Diskursteori  

Med hjälp av diskursanalytiska redskap analyseras sociala fenomen genom diskursiv 

konstruktion. Detta är grunden för diskursteorin vars tankegång präglas av idén att sociala 

fenomen aldrig är färdiga eller totala, dvs. att en betydelse aldrig kan bestämmas eller fixeras. 

Det är därför alltid en strävan för diskursanalytikern att föra fram en tolkning av de sociala 

fenomenen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 31). Tecknen i ett språk uppfattas enligt 

Laclau och Mouffe (1985) såsom knutar i ett fiskenät där tecknen definieras efter avståndet och 
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relation till varandra. Hela nätet är en väv av betydelsebildningsprocesser, nya betydelser träder 

fram tack vare språkbruket som sätter tecknen i nya relationer till varandra. ”Diskursanalysens 

syfte är nämligen att kartlägga de processer där vi kämpar om hur tecknens betydelse ska 

framställas och där nya betydelsefixeringar blir som konventionaliserade att vi uppfattar de som 

naturliga” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 32). 

I detta avsnitt kommer jag presentera fyra viktiga begrepp definierade av Laclau & Mouffe 

(1985) och tre andra centrala begrepp av Winter Jørgensen & Philips (2000) som utgör redskap 

för diskursanalysen.  

Varje praktik som skapar en sådan relation mellan element att deras identitet 

förändras till följd av den artikulatoriska praktiken kallar vi artikulation. Den 

strukturerade totalitet som blir resultatet av denna artikulatoriska praktik kallar vi 

diskurs. I den mån som de differentiella positionerna artikuleras inom en diskurs 

kallar vi dem moment. Däremot kallar vi varje skillnad som inte är diskursivt 

artikulerad för element (Laclau & Mouffe 1985, s. 105) 

Processen som fixerar betydelse av tecknen i relation till varandra inom en viss sfär är diskurs. 

Laclau & Mouffe (1985) fokuserar på teoribygget och därför är verklighetsanknutna exempel 

frånvarande i deras texter, deras teoribygge kompletteras med exemplet medicinsk diskurs 

framtaget av Winter Jørgensen & Philips (2000). Diskurs innehåller olika tecken som står med 

ett fixerat avstånd och en definierad relation till varandra, dessa kallas för moment och utgör 

enligt Winter Jørgensen & Philips (2000) knutar i ett fiskenät. Exempelvis utgör kropp, sjukdom 

och behandling moment i den traditionella medicinska diskursen som har syftet att bryta ned 

tecknen och definiera de gentemot varandra. Kroppen delas i flera områden som behandlas 

typiskt för sig, sjukdom ses som ett lokalt angrepp på ett av kroppens områden och till dessa 

definieras behandling som väljs med lämplighet. I andra sammanhang kan dessa moment få 

annorlunda betydelser och bilda olika relationer till varandra (Winter Jørgensen & Philips s. 33).  

Bilden av ett fiskenät ger intrycket av att alla knutar är jämlika och har samma avstånd till sina 

kringliggande knutar. Enligt min mening anser jag att diskurs bättre liknas vid spindelnät då det 

alltid finns ett centralt begrepp som enligt Laclau & Mouffe (1985) kallas nodalpunkt, detta är ett 

privilegierat tecken vilket de andra tecknen ordnas och från vilket de får sin betydelse (Winter 

Jørgensen & Philips, 2000, s.32). Inom den medicinska diskursen är kroppen en nodalpunkt som 

alla andra element ordnas efter. Diskursen för denna rapport har enligt min mening samtal som 

nodalpunkt med elementen utveckling, kommunikation och lärande som definieras i förhållande 

till samtal, se avsnittet Begreppsdefinition. Diskursen bildar ett nät sammanvävt av punkter som 

står i förhållande till varandra och framförallt uteslutande till omgivningen. Diskurs är således 

uteslutande av möjligheter och detta kallar Laclau & Mouffe för det diskursiva fältet (1985, 

s.111) vilket innebär att tecknen får unika betydelsetillskrivningar i diskursen som annars 

ignoreras i andra sammanhang. En diskurs konstituerar sig alltså till det diskursiva fältet, dvs. i 

förhållande till det den utesluter. Därför är risken för tvetydlighet alltid närvarande och det är i 

detta sammanhang begrepp som element träder in i en diskurs. Element är mångtydiga tecken 

som inte har fått sin slutgiltiga mening fixerad och detta i sin tur specificerar definitionen av 

diskurs som försöker göra elementet till moment genom att reducera deras mångtydighet till 

entydighet (Laclau & Mouffe, 1985, s. 110). Övergången från moment till element är målet med 

diskurs men det är en process som aldrig kommer till fullbordan, på grund av det diskursiva 

fältets mångtydlighet kan det alltid finns möjlighet att undergräva och förändra diskursen.   



25 
 

Tillbaka till momentet ”kroppen” som i den medicinska diskursen definieras som ett moment 

utifrån dess relation till sjukdom och behandling. I den religiösa diskursen får ”kroppen” en 

annan innebörd då den sätts i relation till andra religiösa tecken såsom ”kropp och själ” eller 

”kropp och andlighet”. Detta innebär att momenten själva sakna mening och definieras efter att 

de har satts i relation till andra tecken, vilket Laclau & Mouffe (1985) kallar för artikulation. 

Elementets innebörd får en annan mening beroende på vilka tecken som det får artikulera med. 

Diskursanalys har ett flexibelt begrepp för de tecken som kan både agera som nodalpunkter och 

element, dessa kallas enligt Laclau & Mouffe (1985, s. 28) för flytande signifikanter och utgör de 

element som i hög grad är öppna för nya tillskrivelser av betydelser.  

3.5 Studiens tillförlitlighet 

3.5.1 Validitet & Reliabilitet  

Validitetens befintlighet mäts i huruvida en undersökningsteknik mäter det den är avsedd till att 

mäta (Stukát 2011, s.135). Jag har valt att använda mig att tre olika undersökningsmetoder av 

kvantitativ och kvalitativ karaktär i min studie för att åstadkomma en hög validitet.  Holme och 

Solvang (1998) menar att i kvalitativa undersökningar är forskaren mycket nära det han eller 

hon undersöker vilket ökar informationens validitet. Forskaren är i direktkontakt med den råa 

informationen, men det är inte helt problemfritt. Hur man är som person kan påverka den 

undersökta enheten. Genom att vara medveten om att sådana situationer kan uppstå minimeras 

risken för inverkan på resultatet. Under undersökningens gång har hänsyn tagits till 

reliabilitetsbrister. Utförandet av undersökningsmetoderna har följt noggranna instruktioner 

och felkällor har i förväg studerats för att undvikas i allra högsta grad. En reliabilitetsfaktor 

enligt (Stukát, 2011, s. 133) är enkätfrågornas formulering. För att undersökningen ska vara 

tillförlitlig krävs det att frågorna uppfattas rätt och att studien undersöker det den är avsedd att 

göra. Enkätundersökning optimerades genom att låta några personer svara på den i förväg för 

att jämföra om resultaten överensstämmer med varandra och om frågorna har uppfattats på rätt 

sätt.  

Eftersom en del av den här studien bygger på diskursanalys kommer resultaten av 

undersökningen att tolkas som en diskursiv konstruktion. På samma sätt som många 

socialkonstruktionister och diskurspsykologer betraktar jag resultatet av min undersökning som 

en version av framställningen av utvecklingssamtal snarare än den enda möjliga helhetsbilden 

(Winter & Phillips, 2000). Diskursanalysens validitet undersöks i huruvida diskursens 

sammanhang är kompakt och inneslutet. Vid uppstående av främmande element i 

sammanhanget är det mindre sannolikhet att analysen är färdig och trovärdig.  Ett annat sätt att 

utvärdera validiteten är genom att granska analysens fruktbarhet. Med fruktbarhet menas 

analysramens kraft att förklara fenomen och traditioner och förmåga att alstra nya förklaringar 

(Potter & Wetherell 1987).  
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4 Resultat  
Resultatavsnittet syftar till att besvara på undersökningens frågeställningar.  

 Vad har chefer respektive medarbetare på denna arbetsplats för inställningar kring 

utvecklingssamtal?  

 Hur vill de anställda att utvecklingssamtalen förbättras?  

I detta avsnitt presenteras resultatet i olika teman. Varje tema består i sin tur av 

underkategorier där det illustreras tabeller, diagram och utdrag från de genomförda 

fokusgruppssamtalen. I varje kategori redogörs resultaten kvalitativt och kvantitativt med 

utgångspunkt från enkätundersökningarna och fokusgruppssamtalen. 

4.1 Förberedelse inför utvecklingssamtal  

4.1.1 Resultat från enkäten och fokusgruppssamtalen  

4.1.1.1 Tjänstemän och arbetare förbereder sig på olika sätt inför utvecklingssamtal 

Denna arbetsplats använder mallar som chefer tillhandahåller medarbetarna inför de årliga 

utvecklingssamtalen. Medarbetarna fyller i mallen, sedan används svaren som underlag för 

samtalet. I enkäten fick chefer och medarbetare ange hur de förbereder sig inför sina 

utvecklingssamtal. Resultatet redovisas i diagram 4.1.1.  

 

Diagram 4.1.1 Hur chefer, arbetare samt tjänstemän förbereder sig inför utvecklingssamtal. Procent. *denna fråga 
ställdes ej till chefer. 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Gå igenom min [medarbetarens] 
prestation under året. 

Fundera över mina [medarbetarens] 
framtida arbetsuppgifter och 

utvecklingsmöjligheter 

Fylla i blanketten inför 
utvecklingssamtal 

Gå igenom min [medarbetarens] 
nuvarande arbetssituation 

Tala med min chef [medarbetare] 

Tänka igenom hur jag ser min chef som 
ledare* 

Gå igenom anteckningar från 
förgående möte 

Tjänstemän Arbetare Chefer 
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Det finns en signifikant skillnad mellan yrkeskategorierna (arbetare respektive tjänstemän) i tre 

av de sju ovanstående förberedelsesätten. Det är statistiskt säkerställt att tjänstemän och 

arbetare är olika när det gäller förberedelse genom att ”gå igenom anteckningar från förgående 

möte” (χ2 =24,440; d.f=1; p=0,000) att ”gå igenom min [medarbetarens] nuvarande 

arbetssituation” (χ2 =4,312; d.f=1; p=0,038) och att ”fundera över min [medarbetarens] framtida 

arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter” (χ2 =7,294; d.f=1; p=0,007 Se bilaga A). 

Undersökningen visar att tjänstemän utför dessa förberedelser i högre utsträckning än arbetare. 

4.1.1.2 Att båda samtalsparter kommer lika förberedda till samtalet  

Diagram 4.1.2 nedan visar hur chefer och medarbetare svarade på frågan ”Jag och min 

chef/medarbetare kommer lika förberedda till utvecklingssamtalet”. Studien visar en signifikant 

skillnad mellan arbetare och tjänstemän i hur de förbereder sig inför sina utvecklingssamtal 

(Asyp. Sig. (2-tailed)=0,002; Se Bilaga B, variabel F). Majoriteten av tjänstemännen upplever att 

de är lika förberedda som cheferna, tre av tio chefer medger att medarbetarna är lika förberedda 

som de är inför utvecklingssamtalen. Endast två av tio arbetare anser att de kommer lika 

förbereda till utvecklingssamtalen som cheferna. Observera att denna fråga inte undersöker vem 

som är mest förberedd utan undersöker endast om individerna i samtalet upplever att de är lika 

förberedda som sina samtalspartners.   

 

 

DIAGRAM 4.1.2 Chefer och medarbetare som i ”hög grad” eller ”ganska bra” upplever sig själva och sin 
samtalspartner komma lika förberedd till utvecklingssamtalet. Procent. I denna fråga var det 5,8 % arbetare 
respektive 3,1 % av tjänstemännen som inte angav något svar. 

I enkäten fick medarbetarna ta ställning till om de upplever att cheferna är förberedda inför 

utvecklingssamtalet, 62 % av arbetarna respektive 78 % av tjänstemännen upplever att cheferna 

är i ”hög grad” eller ”ganska bra” förberedda inför utvecklingssamtalet.   

De potentiella utvecklingsområden som förekom under fokusgruppssamtalen när grupperna 

diskuterade ”förberedelse inför utvecklingssamtal” uppträdde under följande grundtankar: 

”föråldrade mallar”, ”brist på utrymme för förberedelse”, ”att förstå vikten av att komma 

förberedd inför utvecklingssamtalet” och ”att klargöra syftet med utvecklingssamtalet”.  

4.1.1.3 Föråldrade mallar 

Blanketterna som är avsedda för att hjälpa till i förberedelser negligeras av medarbetarna på 

grund av sin otydliga och ålderdomliga utformning.  Detaljerade utsagor om hur mallarna kan 

förbättras finns under rubriken ”Mallen”.  

Ur Fokusgruppsamtal 2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Arbetare 

Tjänstemän 

Chefer 

Ja, i hög grad Ganska bra 
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A5 De här mallarna vi brukar få, de är samma varje år. Man vet ungefär 

vad som står, så att man tar sig aldrig tid att gå igenom de utan man 

gör det under utvecklingssamtalet. Det är ett standardformulär. 

 

4.1.1.4 Att ge utrymme för förberedelse 

I undersökningen fick medarbetare och chefer ta ställning till hur väl förberedda de upplever sig 

vara inför sina utvecklingssamtal. Drygt två av tio arbetare upplever att de är” i hög grad” eller 

”ganska bra” förberedda inför utvecklingssamtalen. Däremot upplever mer än hälften av 

tjänstemännen sig vara förberedda ”i hög grad” eller ”ganska bra”. Tjänstemännen upplever att 

de är mer förberedda inför sina utvecklingssamtal i förhållande till arbetare. Undersökningen 

kan säkerställa att det finns en signifikant skillnad på 5 % - nivå (Mann Whitney U-test, Asyp. Sig. 

(2-tailed)=0,001; Se Bilaga B, variabel G).  

 

DIAGRAM 4.1.3 Chefer och medarbetare om hur väl de upplever sig vara förberedda inför utvecklingssamtalen. 
Procent. 

Det är tydligt att förberedelserna inte får lika stort utrymme som de borde, enligt några 

samtalsdeltagare beror detta på brister i utrymme för förberedelse. Enligt en 

produktionsarbetare kan tjänstemän ha sin arbetsplats till fördel, kontorsmiljön ger bättre 

förutsättningar till förberedelse inför utvecklingssamtal. Arbetarna missgynnas däremot då 

deras arbetsplats inte ger de möjligheten att utföra något pappersarbete. Enligt A3, som arbetar 

på produktionen, är tidsbrist en bidragande faktor till varför produktionspersonalen inte 

förbereder sig inför utvecklingssamtalen. En chef menar att många finner det svårt att besvara 

frågorna i mallen skriftligt då de inte har som vana att skriva. 

 
Ur Fokusgruppssamtal 1 

A1 Jag tycker att man ska ha god tid på sig i att förbereda sig, oftast 

glömmer man bort och så ringer telefonen… ja vi ska ha 

utvecklingssamtal.  Aha, då sitter man där helt oförberedd.  

[…] 

A3 Jag tänker särskilt på de i produktionen, de har nästan aldrig tid att 

förbereda dig. Då står någon maskin stilla istället och kostar pengar.  
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Inget svar Nej, inte alls Ganska dåligt Varken eller Ganska bra Ja, i hög grad 
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Ur Fokusgruppssamtal 2 

C2 Ja, som en kontrast. För många är det inte rutin att man ska skriva 

någonting, det är den kommentar jag ofta får ”Nej, jag kan inte skriva, 

jag tycker inte om att skriva.” då säger jag att vi tar det ändå på 

samtalet när vi är där. Bara det är ett hinder i det här.  

Ett förslag från Fokusgruppssamtal 2 på att förenkla för medarbetarna i produktionen att 

förbereda sig inför sina utvecklingssamtal var att avsätta en särskild tid under arbetstiden för 

förberedelse.  

Ur Fokusgruppsamtal 2 

T3 Jag tror att det kan behövas planering utav förberedelse, att man 

planerar in förberedelsetid inför utvecklingssamtalet. Det är ju ofta 

problem att prioritera den tiden, man har fullt upp med sitt dagliga 

arbete. Man tar inte sig den tiden att gå igenom de här punkterna på 

blanketten och verkligen fundera över de här grejerna. Många gånger 

blir det på utvecklingssamtalet och det är inte bra att det blir så, det 

kan jag tänka mig att det är en grej. 

4.1.1.5 Att förstå vikten av att komma förberedd inför utvecklingssamtalet 

En chef i Fokusgruppssamtal 2 förklarade ”jag håller i många olika utvecklingssamtal, generellt 

är medarbetarna för dåligt förberedda av olika anledningar”. Enligt chefen drar detta ner på 

kvalitén av utvecklingssamtalen, makten över samtalet förskjuts till chefen som blir samtalets 

ledare. Ett förslag från en medarbetare var att klargöra för medarbetarna vikten av att komma 

förberedd inför utvecklingssamtalen.  

Ur Fokusgruppsamtal 2 
 

C2 […] Man kommer i princip utan förberedelse alls och så sätter man sig ner 

och så är ändå samtalet till för medarbetaren, det blir nästan tvärtom. Det 

blir att chefen som ska hålla i och driva samtalet och man sitter där 

egentligen för medarbetarens skull. 

L […] Här har vi ett problem att man inte kommer förberedd till 

utvecklingssamtalet. Ett förslag var att man avsätter tid till förberedelser av 

utvecklingssamtalet. Skulle det fungera? 

A4 Absolut, klargör vikten att man verkligen förbereder sig. Som du [pekar på 

C2] säger, de här är till för er [d.v.s. medarbetare].  

Det finns en statistiskt säkerställd skillnad mellan hur tjänstemän och arbetare ser på 

betydelsen av att förbereda sig inför sina utvecklingssamtal (Mann Whitney U-test, Asyp. Sig. (2-

tailed)=0,046; Se Bilaga B, variabel K). I diagram 4.1.4 redovisas resultat på frågan.  
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DIAGRAM 4.1.4 Medarbetare och tjänstemän svarar på frågan “jag behöver inte förbereda mig inför 
utvecklingssamtalet”. Procent. 

4.1.2 Analys av förberedelse av utvecklingssamtal 

Cheferna är de som är mest förberedda inför utvecklingssamtalen. Endast tre av tio chefer 

upplever att medarbetarna kommer lika förberedda som de. Undersökningen visar att det råder 

en signifikant skillnad i hur väl tjänstemän respektive arbetare upplever sig vara förberedda 

inför utvecklingssamtalen. De redovisade resultaten visar att föreberedelsen inför 

utvecklingssamtal är minimal bland medarbetarna på denna arbetsplats. De teoretiska 

principerna som denna undersökning bygger på förutsätter att båda samtalsparter kommer lika 

förberedda till utvecklingssamtalet. Risken med att inte komma förberedd är att det enkelt 

uppstår en spontan dialog och att de viktiga ämnena som bör diskutera glöms bort eller får 

mindre utrymme (Ronthy & Rosendahl, 2003).   

Resultatet av fokusgruppssamtalen visar att cheferna på denna arbetsplats visar missnöje med 

att sina medarbetare kommer dåligt förberedda inför utvecklingssamtalen. De medarbetare som 

har varit anställda på denna arbetsplats i många år bekräftar att under deras anställningstid har 

de fått använda samma mall. Enligt medarbetarna försummas de årligen återkommande 

mallarna, med förutbestämt samtalsschema, på grund av att de redan vet vad som står i dem.  

Det nu redovisade resultatet från enkäten bekräftar att arbetare är den yrkesgrupp som oftast är 

oförberedd inför utvecklingssamtalen. Diskussionen under fokusgruppssamtalen klargjorde 

anledningen för detta. Förberedelse inför utvecklingssamtalen är inte anpassad efter 

produktionspersonalens arbetssituation. Förberedelserna kräver att man har en vana för 

dokumentation och möjlighet att under arbetstid läsa igenom och fylla i mallarna. Dessa 

förutsättningar är inte självklara hos varje medarbetare i produktionsavdelningen. Det framgår 

även av resultatet att personalen i produktionsavdelningen till skillnad från tjänstemän inte har 

som vana att reflektera över sin nuvarande arbetssituation och framtiden. Några chefer 

uttryckte i frågorna i enkäten att samtalen börjar bli slentrian när personer på arbetsplatsen har 

varit på samma plats i flera år. Cheferna vill att utvecklingssamtalen ska vara mer motiverande 

och stimulera medarbetarnas egendriv.  

Ur ett diskursanalytiskt perspektiv bidrar denna diskursiva konstruktion av brister i 

”förberedelse” till identifiering av arbetare som den försummade yrkesgrupp som försummar 

förberedelser. I diskussionen om brister i ”förberedelse” talade man om att det var framförallt 

medarbetarna som kommer i princip utan förberedelse.  Medarbetarna pekas ut som den 

yrkesgrupps som orsakar detta fenomen och i synnerhet arbetarna i produktionsavdelningen. 

Medarbetarnas redogörelser bygger på faktorer som orsakar brister i förberedelse inför 

utvecklingssamtal.  Man talade om ”tidsbrist” och ”föråldrade mallar” som bromsar 

förutsättningarna för medarbetare att förbereda sig inför utvecklingssamtalen. 

Produktionspersonalen skildrar mallarna som en pappersprodukt som de har läst en gång under 

sin anställningstid. Mallarna är inte anpassade efter deras arbete som dessutom försvårar deras 
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möjligheter till att utrycka sig. I diskursens sammanhang talar man inte om hur cheferna bidrar 

till bristande förberedelser inför utvecklingssamtal bland medarbetare. En av Ronthys (2001) 

kvalitets aspekter är att arbetsplatsen ska ge förutsättningar för samtal. De orsaker som 

medarbetarna redogjorde indikerar på att arbetsplatsen inte ger tillräckligt med förutsättningar 

för att medarbetarna ska förbereda sig på lika villkor. Jag tänker på en illustration som är ganska 

populär inom lärandevetenskap som föreställer djur av olika arter som får i uppdrag att klättra 

upp i ett träd, därefter ska insatserna bedömas av en djurskötare. Illustrationen är metaforiskt 

och används frekvent i skoldebatten. Man menar att de alltmer försämrade elevresultaten är 

direkt följd av ej personanpassade lärandemetoder. Man kan dra paralleller till denna 

arbetssituation, anledningen till att produktionspersonalen brister i förberedelser är på grund 

av att det inte ges rättvisa förutsättningar för att göra det.  

4.2 Genomförande av utvecklingssamtal  

4.2.1 Enkäten 

4.2.1.1 Samtalstiden  

På denna arbetsplats är det chefen som är ansvarig för att utvecklingssamtal genomförs och att 

förberedelsematerialet delas ut. Enligt Atlas Copcos policy ska utvecklingssamtal genomföras 

minst en gång per år med varje medarbetare. Medarbetarna har fått svara på frågorna hur ofta 

per år och hur länge de har utvecklingssamtal med cheferna. I tabell 4.2.1 framgår att drygt 95 % 

av medarbetarna som deltog i undersökningen angav att de har utvecklingssamtal en gång per 

år och den vanligaste samtalslängden är mellan 1,5 till 2 timmar. 

 
Tabell 4.2.1 Medarbetare om hur länge de har utvecklingssamtal.  

 Frekvens Procent 
Inget svar 1 1,2 

Mindre än 1,5 h 28 33,3 

Mellan 1,5 till 2h 50 59,5 

Mer än 2h 5 6,0 

 
Chefer och medarbetare fick i enkäten ta ställning till vilken grad de anser att samtalstiden är 

tillräcklig och i vilken grad de i förväg är medvetna om hur lång tid utvecklingssamtalet kommer 

att ta. Diagram 4.2.1 visar svarsfrekvenserna från enkäten. Undersökningen visar en statistisk 

skillnad i vilken grad tjänstemän och arbetare är i förväg medvetna om hur lång tid 

utvecklingssamtalet kommer att ta (Mann Whitney U-test, Asyp. Sig. (2-tailed)=0,009; Se Bilaga 

B, variabel O). 
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Diagram 4.2.1 Chefer och medarbetare om i vilken grad de anser att samtalstiden är tillräcklig samt om de är i förväg 
medvetna om hur lång tid utvecklingssamtalet kommer att ta. Procent. * frågan ställdes inte till chefer.  

4.2.1.2 Har cheferna för många medarbetare att hålla utvecklingssamtal med?  

I enkäten fick deltagarna ta ställning till huruvida de tycker att cheferna har för många 

medarbetare att hålla utvecklingssamtal med. Sex av tio chefer, drygt tre av tio arbetare och 

nästan åtta av tio tjänstemän anser inte att cheferna har för många medarbetare att hålla 

utvecklingssamtal med, det vill säga de håller inte med påståendet som angavs i enkäten. Få 

procent (10 % eller mindre) av chefer, arbetare och tjänstemän håller med påståendet i ”hög 

grad” eller ”ganska bra”, se diagram 4.2.2. Undersökningen säkerställer att det finns en 

signifikant skillnad mellan hur tjänstemän och arbetare upplever att cheferna har för många 

personer att hålla utvecklingssamtal med. Arbetare, till skillnad från tjänstemän, upplever att 

cheferna har för många medarbetare att hålla utvecklingssamtal med. Studien kan säkerställa en 

signifikant skillnad på 5 % -nivå (Mann Whitney U-test, Asyp. Sig. (2-tailed)=0,03; Se Bilaga B, 

variabel J). Detta resultat är jämförbart med chefernas beskrivning av gruppernas 

storleksordning där produktionspersonalen ingår i större arbetsgrupper än tjänstemän.  

 
Diagram 4.2.2 Chefer och medarbetare om i vilken grad de anser att cheferna har för många medarbetare att hålla 
utvecklingssamtal med. Procent. 
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4.2.1.3 Samtalsmiljön  

I undersökningen ingick frågor om den fysiska miljön och stämningen under 

utvecklingssamtalet. Både chefer och medarbetare var nöjda med tiden och lokalen och känner 

att de kan samtala utan avbrott. Undersökningen visar en skillnad mellan arbetare och 

tjänstemän i frågan ”Platsen för mitt senaste utvecklingssamtal kändes bekväm” (Asyp. Sig. (2-

tailed)=0,041; Se Bilaga B, variabel N) 

 
Diagram 4.2.3 Chefer och medarbetare som anser i ”hög grad” eller ”ganska bra” om stämningen under 
utvecklingssamtalet. Procent. 

4.2.1.4 Dokumentation av utvecklingssamtal 

Chefer och medarbetare fick ta ställning till om de är medvetna om att det som sägs under 

utvecklingssamtalet behandlas konfidentiellt. Det finns här en statistiskt signifikant skillnad på 

nivå 5 % i vilken grad tjänstemän och arbetare har kännedom om detta (Mann Whitney U-test, 

Asyp. Sig. (2-tailed)=0,03; Se Bilaga B, variabel D). Det är betydligt fler arbetare som inte är 

medvetna om sekretessen i utvecklingssamtalet. Se diagram 4.2.4.  

 

Diagram 4.2.4 Medarbetare och chefer om i vilken grad de är medvetna om att det som sägs under 
utvecklingssamtalet behandlas konfidentiellt. Procent.  

Undersökningen vill ta reda på chefers och medarbetares vanor att föra dokumentation av det 

som sägs under utvecklingssamtalen. Deltagarna fick ange till vilken grad de förde anteckningar 

under sitt senaste utvecklingssamtal. Resultatet illustreras i diagram 4.2.5. Undersökningen 
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visar återigen med 95 % sannolikhet att det finns en signifikant skillnad mellan tjänstemän och 

arbetare (Mann Whitney U-test, Asyp. Sig. (2-tailed)=0,00; Se Bilaga B, variabel C). Arbetare har 

till skillnad från tjänstemän inte som vana att föra anteckningar av utvecklingssamtal.  

 

Diagram 4.2.5 Chefer och medarbetare om i vilken grad de dokumenterade det som sades under senaste 
utvecklingssamtal. Procent.  

4.2.2 Fokusgruppssamtal 

De potentiella utvecklingsområden som förekom i genomförande av utvecklingssamtal 

uppträdde under följande grundtankar ”Att utvärdera utvecklingssamtalen”, ”Att klargöra syftet 

med utvecklingssamtalen” och ”Att enas om rutiner för utvecklingssamtalen”. 

4.2.2.1 Att utvärdera utvecklingssamtalen 

För att säkerställa kvalitén på utvecklingssamtal och att de genomförs enligt riktlinjer och 

rutiner föreslog flera deltagare från fokusgrupp 1 att cheferna borde med jämna mellanrum 

genomföra en utvärdering av sina utvecklingssamtal. En arbetare menade ”varje grupp borde ha 

något uppåt, såhär har det gått i min avdelning med utvecklingssamtalen. Man kanske samlar mer 

erfarenhet av olika grupper, annars blir det väldigt lokalbaserat”. Företaget har färdiga mallar för 

utvärdering av utvecklingssamtalen. Fokusgrupperna visste inte att dessa mallar fanns.  Andra 

menade att en kort och muntlig utvärdering ska ingå i varje samtal ”Jag tycker att det ska ingå i 

varje samtal man har med någon att fråga hur man tycker att det har gått och om det är något 

mer man vill säga”. En chef protesterade mot förslaget och menade att det kan bli för mycket 

arbete kring utvecklingssamtalen vilken kan bidra till en sämre skärpa. Andra diskuterade hur 

en utvärdering av utvecklingssamtalen praktiskt kan genomföras.  

 
 Ur Fokusgruppssamtal 1  

C1 Så brukar jag göra, då vet jag att man har gett möjlighet. Det är 

enkelt om man bara höll på med utvecklingssamtal men det finns så 

många andra saker att göra och därför kan det bli för mycket om man 

ska skriva utvärderingar på allting, det blir knepigt att klara av 

vardagen. Inför man det på ett nytt sätt kanske man kan ha en 

utvärdering vartannat år eller någon form av fokusgrupp såsom vi gör 

nu och diskutera det nya sättet. Det vill säga en engångssak.  

[… ] Vi har en byggsten som heter ”Samarbete” som handlar mycket 

om kommunikation. 

4.2.2.2 Att klargöra syftet med utvecklingssamtalen  

Syftet med utvecklingssamtal diskuterades under fokusgruppssamtalen. Innan temat 

introducerades för deltagarna i grupp 2 kom ett förslag från en medarbetare om att ”man skulle 
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kunna klargöra syftet med utvecklingssamtal för alla medarbetare, så att alla blir upplysta om det 

för deras egen skull”. I bägge grupperna var majoriteten av deltagarna inte medveten om vad 

deras arbetsplats hade för syfte med utvecklingssamtalen. Varför de gjordes och för vem? En 

nackdel med detta var, enligt en chef i fokusgruppssamtal 1, att ”det är väldigt olika hur man ser 

på detta samtal och vilka förväntningar man har... Det är rätt svårt att ändra det, och händer det 

ingenting så blir man besviken”. En beskrivning om varför företaget har utvecklingssamtal finns 

men många har aldrig läst den. 

Ur Fokusgruppssamtal 2 

T3 Man skulle kunna klargöra syftet med utvecklingssamtal för alla 

medarbetare, så att alla blir upplysta om det för deras egen skull.  

4.2.2.3 Att enas om rutiner för utvecklingssamtalen 

I beskrivningen av rutiner för utvecklingssamtalen på företaget framgick upplevelser om att 

olika chefer gör på olika sätt och att de två personer som deltar i ett utvecklingssamtal påverkar 

det mer än vad som står i mallarna. Enligt en tjänsteman i fokusgrupp 1 handlade det om 

chefens och medarbetarens villighet att kommunicera. En annan tjänsteman i grupp 2 menade 

”Jag kan tycka att jag har haft många olika chefer under en ganska kort period i alla fall, det blir 

väldigt olika samtal i alla fall ändå beroende på vem. De två personerna som har samtalet 

påverkar samtalet mer än vilken mall som används. Vi har använt samma mall men det blir väldigt 

olika samtal tycker jag”. Enligt en chef i grupp 1 är detta en indikation utvecklingssamtal inte 

följer samma rutiner. Slutsatsen från gruppen var att nya rutiner för hur utvecklingssamtalen 

ska göras bör förmedlas till chefer och medarbetare.  

I enkäten fick chefer ange till vilken grad de behöver mer utbildning om utvecklingssamtal. Sex 

av tio chefer anser ”i hög grad” eller ”ganska bra” att de behöver mer utbildning om 

utvecklingssamtal.  

 

 
Diagram 4.2.6 Chefer tar ställning till påståendet “jag behöver mer utbildning om utvecklingssamtal”. Procent.  

4.2.3 Analys av genomförande av utvecklingssamtal 

Den kvantitativa undersökningen visar att utvecklingssamtalen genomförs årligen med en 

samtalslängd mellan 1,5 och 2 timmar.  Nyström (1999) betonar att det är viktigt att 

utvecklingssamtalen genomförs på en avskild och neutral plats och utan avbrott. Organisationen 

ska ge förutsättningar för ett så bra samtal som möjligt genom att erbjuda en bra fysisk miljö till 

samtalets genomförande. Organisationen ska även förse cheferna på arbetsplatsen med viktig 

kunskap och kompetens i färdigheten att genomföra utvecklingssamtal. Här mäts Ronthy-

Östbergs första kvalitetsaspekt, för att ett utvecklingssamtal ska vara av hög kvalitet förutsätter 

det att företaget har gett möjligheter i organisationen för bra samtal. Studien visar att 

organisationen bör arbeta med att ge vissa chefer bättre möjligheter att kvalitetssäkra 

utvecklingssamtalen. Ofta kan chefer ha stora arbetsgrupper vilket innebär väldigt många 
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samtalstimmar för chefen. Detta kan sänka kvalitén på utvecklingssamtalet då chefen får mindre 

tid per medarbetare. 

Cheferna på denna arbetsplats är den yrkesgrupp som är flitigast på att föra anteckningar om 

det som sägs under utvecklingssamtalen. Detta kan bero på att chefer vill kunna sammanställa 

vad som behöver utvecklas på avdelningen. En chef har troligen många medarbetare att hålla 

utvecklingssamtal med och att föra minnesnoteringar kan vara värdefullt inför uppföljningen 

(Ronthy & Rosendahl, 2003).  Arbetare är den yrkesgrupp som är minst van vid att föra 

dokumentation under utvecklingssamtalen. Det kan vara som en av cheferna medgav under 

fokusgruppssamtalen, att arbetare inte har som vana att föra dokumentation. Ronthy & 

Rosendal (2003) menar att dokumentera kan för medarbetaren innebära en risk för 

överdramatisering av samtalet.  

Fokusgruppssamtalen hade som syfte att diskutera hur utvecklingssamtalen kan bli ännu bättre. 

Vad studien visar är att medarbetarna upplever utvecklingssamtalen på olika sätt. Under 

fokusgruppssamtalen sades det att chefer på denna arbetsplats har olika rutiner för hur de 

genomför utvecklingssamtalen. Detta indikerar att det finns skillnader i chefernas erfarenheter 

av att genomföra utvecklingssamtal, trots att hela arbetsplatsen använder sig av likadana mallar. 

Man kan ha genomtänkta mallar och styrdokument till utvecklingssamtalen men om cheferna 

och medarbetarna inte har kompetens i hur man kan använda dem blir utvecklingssamtalen 

meningslösa. Inom Human Resources Management är personalen och dess kompetens det mest 

betydande i en organisation menade Lars Uppvall1 i en föreläsning i kursen Leadership and 

Human Resources Management. Han påstod att det går i princip att kopiera allt från ett företag, 

men en sak som man aldrig lyckas att kopiera är personaluppsättningen och dess kompetens.  

Utvecklingssamtal utmärker sig från andra samtal med sin bestämda och i förväg förberedda 

agenda på angelägenheter som chefen och medarbetaren avser att behandla. Att förbereda sig 

inför sitt samtal kan göras på olika sätt, varje arbetsplats har bestämda rutiner för hur detta ska 

ske (Nilson & Waldermarson, 2010). En genomgående studie av arbetsplatsens styrdokument 

för utvecklingssamtal finner att det finns formulerade mål för utvecklingssamtalen. Målen går 

hand i hand med teorin som denna undersökning bygger på. Fokusgruppssamtalen visar 

däremot att chefer och medarbetare inte är medvetna om varför deras arbetsplats använder sig 

av utvecklingssamtal, de vet inte heller var de kan läsa om detta.  Fokusgrupperna försökte 

besvara frågan om syftet med utvecklingssamtal genom att ange vad de själva anser att deras 

arbetsplats har för syfte med. Om man inte är medveten om syftet med utvecklingssamtalen, hur 

kan man då veta att samtalen uppfyller målen i hög respektive låg kvalité? Enligt Ronthy-

Östberg (2001) är det först när syftet och målen blir klargjorda som chefer och medarbetare kan 

ställa sig nästa fråga, vad kan man göra och vilka verktyg behöver man för att dessa mål ska 

förverkligas? Ellström (2008) menar att mål för lärande är förutsättningen för att ett lärande på 

arbetsplatsen ska uppstå. Han menar även att det finns olika bilder av den lärande individen 

som utifrån sin kunskap och målen för lärande utformar en handlingsplan. Beroende på om det 

är anpassnings- eller utvecklingsinriktat lärande man vill främja behöver vissa kvalifikationer 

definieras. Uppgiften bör ha tillräckligt med komplexitet för att individen ska utmanas till att 

tolka den och hitta en lämplig lösningsmetod. Dessutom krävs det att individen har tillräckligt 

med kunskap och förutsättningar för att kunna tolka en uppgift och omsätta sina kunskaper i 

                                                             
1 Lars Uppvall, PhD KTH-INDEK, föreläsning i kursen Leadership & Human Resource Management ME2063 den 3 mars 2014. 
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konkret handlig. Denna arbetsplats behöver ge sina medarbetare utrymme att objektivt eller 

subjektivt pröva och tolka olika handlingsalternativ för ett lämpligt lärande.  

4.3 Uppföljning av utvecklingssamtal  
Enligt Atlas policydokument är det endast när planerna genomförs som de blir värda något. Det 

är därför viktigt att chefen och medarbetaren kommer överens om att följa upp och slutföra det 

de har kommit överens om under utvecklingssamtalet. I samband med handlingsplanens 

utformning ska nästa möte planeras för att slutföra de åtgärder som har bestämts.  

4.3.1 Enkäten 

4.3.1.1 Uppföljning av utvecklingssamtalen lyser med sin frånvaro  

I enkäten fick chefer och medarbetare ta ställning till påståendet om det sker en uppföljning av 

handlingsplanen före nästa utvecklingssamtal. Det är ganska sällan att en uppföljning av 

utvecklingssamtalet äger rum. Undersökningen kan inte visa att det finns en skillnad mellan 

arbetare och tjänstemän vad gäller inställningen till uppföljningen.  

 

 
Diagram 4.3.1 Chefer och medarbetare tar ställning till frågan “jag följer upp handlingsplanen med min 
chef/medarbetare före nästa utvecklingssamtal”. Procent.  

4.3.2 Fokusgruppssamtal  

De potentiella utvecklingsområden som förekom under fokusgruppssamtalen gällande 

uppföljning av utvecklingssamtal uppträdde under följande grundtankar; ”Att uppföljningen 

sker naturligt eller ostrukturerat”, ”Att uppföljningen sker först vid nästa utvecklingssamtal”, 

”Att fylla i handlingsplanen” och ”Att ha uppföljning efter ett halvår”. 

4.3.2.1 Att uppföljningen sker naturligt eller ostrukturerat 

Att ha uppföljning efter sex månader var redan implementerat i en arbetsgrupp, en arbetare 

under Fokusgruppssamtal 1 menade att sin chef har som vana att boka uppföljningsmötet i 

samband med det ordinarie utvecklingssamtalet. Andra medarbetare menade att sådana 

uppföljningsmöten inte behövs då uppföljningen sker löpande i deras arbetsgrupper. Vissa 

medarbetare har en arbetssituation som kräver många möten och därför sker avstämningarna 

från utvecklingssamtalet på ett naturligt och kontinuerligt sätt. Uppföljningen kan äga rum i de 

vardagliga mötena som avdelningen har eller som en arbetare i fokusgruppssamtal 2 menade, 

att man introducerar uppföljningen till de så kallade förbättringsmötena som avdelningen har 

veckovis.  

 
Ur Fokusgruppssamtal 1 
T2 Jag måste säga att mellan mig och min chef räcker det gott och väl med ett 

sånt här formellt samtal en gång om året…Som C1 säger, i vår grupp har vi 
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väldigt mycket samtal, dagligen. Där vi diskuterar många av de här sakerna, 

det tas upp i sådana samtal.  

Ur Fokusgruppssamtal 2 
A5 Jag tror att till och med att man skulle kunna lägga till, vi har de här 

förbättringsmötena nu, att man har som en punkt hur går det med din 

utvecklingsplan?  

Detta indikerar, såsom en chef medgav under Fokusgruppssamtal 2, att ”det finns ingen 

struktur…” det visar att chefer gör på olika sätt när det kommer till uppföljning av 

utvecklingssamtalet.  

 
Ur Fokusgruppssamtal 2 
C2 Man kan lägga till att man behöver ändra strukturen för hur man följer upp 

handlingsplanerna. Att det generellt är för sällan att göra det med ett års 

mellanrum. 

4.3.2.2 Att uppföljningen blir nästa utvecklingssamtal  

En majoritet av alla som deltog i fokusgruppssamtalen medgav att uppföljningen av 

utvecklingssamtalen är minimal och att det naturligt blir om ett år då man först tittar på 

handlingsplanen igen. En nackdel med detta kan vara, som många medarbetare medgav, att 

samtalen inte ger något. Det blir en upprepning av den ogenomförda handlingsplanen.  

Ur Fokusgruppssamtal 2 
A5 Man måste som medarbetare se att de här samtalen leder till någonting, lön 

eller… man ska se att det här ger mig något i slutändan. Om det ser ut 

samma sak varje år och att det inte händer någonting då blir det bara ett 

samtal som man sitter… 

C2 Om man inte gör någonting åt det så kan man inte förvänta sig att det blir 

annorlunda till nästa år.  

Ur Fokusgruppssamtal 1 
T1 …att man känner att man har fått något gensvar och inte låta det vara i ett 

år, som ni säger man glömmer bort och…aha nu kommer de här frågorna 

igen. Ok det har inte hänt så mycket i år. Jag tror att det är mycket sånt.  

A2 Det är många som inte läser igenom och lägger den på hyllan tills det är 

dags, så går man in så är det samma frågor.  

4.3.2.3 Att fylla i handlingsplanen  

En medarbetare diskuterade handlingsplanen djupgående under fokusgruppssamtal 2. 

Tjänstemannen menade att anledningen till att uppföljningen av handlingsplanen är minimal 

kan vara för att medarbetaren inte tror på det som står i den. Att chefen och medarbetaren är 

tvungna att fylla i handlingsplanen för att undvika tomma rader.  

 
T4 … handlingsplanen ska man se till som medarbetare att det blir genomfört. 

Ofta är det någonting man vill, sen är det isåfall att sånt som inte följs upp är 

sådant som man kommer överens om men där är det ingen som riktigt 
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känner är så himla bra men någonting måste man skriva. När man gör det 

mer liksom som en pappersprodukt. 

4.3.2.4 Att ha en uppföljning efter ett halvår  

När diskussionen under Fokusgruppssamtal 1 handlade om uppföljningen sade en tjänsteman 

”egentligen skulle man behöva ha två gånger om året. En gång om året tycker jag är väldigt lite”.  

Tjänstemannen menade ”men det känns ändå som att man behöver ha mer återkoppling liksom, 

lite mer kontinuerligt. Kanske inte sånt här långt samtal utan lite kortare avstämningar ”. En 

arbetare i gruppen menade att uppföljningen efter sex månader behöver ha fokus på 

handlingsplanen ”det enda som jag skulle kunna tänka mig gå igenom kanske om ett halvår, alla 

sina uppsatta mål till fortbildningar och se hur det har gått och sådär. Inte vänta ett år till och 

kanske det inte har hänt någonting, då har man ett år till. Kanske gå igenom hur långt man har 

kommit…”.  

 
Ur Fokusgruppssamtal 1 
A2 Jag tycker också att istället för att sitta två timmar en gång liksom, man 

kunde dela upp det i två omgångar per år. Då hinner man liksom vara med 

och se lite annorlunda på vad som finns för utbildning och se andra 

möjligheter. En gång om året så hinner man glömma och det rinner ut i 

sanden ibland.  

T2 Ja, men ha ett mer ingående och en kort uppföljning därefter.  

Ur Fokusgruppssamtal 2 
L Hur ser ni att man kan göra en sådan uppföljning? 

C2 Kort avstämning efter ett halvår, man tar tio minuter och bara går ut [håller 

ett papper i handen] ok vad har vi sagt? Har vi gjort det vi sa? Hur ligger vi 

till? Men det är alltid det här med brist på tid, har man 25-30 st medarbetare 

så blir det en belastning och det lätt inte blir av. Samtidigt kan man vända på 

det att jag som medarbetare jag har ett samtal att hålla i ordning på och det 

är mitt egna, då kan jag gå till min chef en gång i halvåret då och fråga ”hur 

går det med det här som du är ansvarig för? Jag har gjort min punkt i varje 

fall”. Så skulle jag hellre vilja se det. Hela grejen med utvecklingssamtal är för 

min skull. Någonting behövs i varje fall, det är väldigt lätt att det glöms bort.  

T4 Jag tror att en kort uppföljning efter halva tiden kan vara något att börja 

med.  

Det fanns en förståelse i gruppen för att det kan vara praktiskt omöjligt för chefer med stora 

arbetsgrupper att träffa alla medarbetarna för samtal två gånger om året.  

 
Ur Fokusgruppssamtal 1 

C1 Nu har inte jag så många medarbetare, det finns de som har rätt många 

medarbetare så det är nog de som får svara på den frågan. Jag ser inte något 

problem med det. För mig är det en halvtimme. Oftast är det två tre, max fyra 

saker som står i handlingsplanen. Det är inte så mycket.   
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4.3.3 Analys av uppföljning av utvecklingssamtal  

Diskursanalysen visar att deltagarna identifierar ”uppföljningen” som ett viktigt men försummat 

och bortglömt element inom diskursen om utvecklingssamtal. Chefer och medarbetare 

konstruerar detta element som ett kvitto på att utvecklingssamtalen leder till någonting och att 

man får gensvar. Inte i någon annan punkt under fokusgruppssamtalen var så många deltagare 

överens om en förbättringsåtgärd. Uppföljningen betraktas av deltagarna som den extra insatsen 

som gör att utvecklingssamtalen leder till framsteg. Trots ett stort intresse i att genomföra 

uppföljning visade sig att endast en chef som av eget initiativ planerar in och genomför 

uppföljningssamtal.  En medarbetare belyste handlingsplanens innehåll och menade att intresset 

av det man kommer överens om är den styrande faktorn. Om handlingsplanens innehåll 

konstrueras utan ett gemensamt intresse är det svårt att tänka sig att ett uppföljningsmöte 

kommer att förbättra av utvecklingssamtalen.  

Ur ett lärandeperspektiv ger analysen av medarbetarnas diskursiva praktik en förståelse av att 

de befinner i sin proximala utvecklingszon (Säljö, 2000).  Ett uppföljningsmöte ses som en 

möjlighet att omdefiniera målet för lärandet och ger möjlighet till reflektion av att 

utvecklingssamtalen leder till någonting. Lärande och utveckling vilar hos den sociala 

omgivningen, det vill säga cheferna, som utövar kontroll över lärandet genom feed-back och feed 

forward (Ellström, 2008). Medarbetarna menar att ett uppföljningsmöte genomsyras av att de 

får gensvar för sina insatser och framsteg.  

I förgående avsnitt redogjordes för att endast en av tio arbetare angav ”i hög grad” eller ”ganska 

bra” att de dokumenterade det som sades under det senaste utvecklingssamtalet. Andelen 

tjänstemän och chefer som ”i hög grad” eller ”ganska bra” förde dokumentation om sitt senaste 

utvecklingssamtal var 60 % respektive 90 %. Att föra dokumentation under utvecklingssamtal 

sätter prägel på hur uppföljningen kommer att vara, i synnerhet om nästa utvecklingssamtal är 

först om ett år. Ronthy och Rosendahl (2003) menar att utvecklingssamtalen ska ses som en del i 

ett större sammanhang. Det är en process av kontinuerliga samtal eftersom det aktuella 

utvecklingssamtalet är en fortsättning på det förgående. Genom at följa upp utvecklingssamtalen 

visar man för sin samtalspartner att man bryr sig och tycker att dessa samtal är nödvändiga. 

Fellinger (2005) menar att genom dokumentation av utvecklingssamtal ges en smidig övergång 

till nästa samtal och även möjligheten till att följa upp det som har samtalats om. Det redovisade 

resultatet visar att det brister i uppföljning av utvecklingssamtal. Det behöver inte betyda att 

personalen inte ser samtalen som nödvändiga. Några chefer och medarbetare berättade att de 

brukar genomföra en uppföljning på sin avdelning, vilket tyder på att det finns ett behov av att 

följa upp utvecklingssamtalen. Resultatet av undersökningen ger även indikationer om att det 

råder skiljaktigheter i hur utvecklingssamtal genomförs på de olika avdelningarna. Att 

uppföljningen inte är aktuell kan ha många olika orsaker. Jönsson (2004) poängterar att risken 

med bristfällig uppföljning medför att man börjar se utvecklingssamtal som onödiga och tappar 

förtroende för dem. En tjänsteman förklarade att handlingsplanen fylls i med göromål som 

medarbetaren möjligtvis inte tror på, att fylla i handlingsplanen blir därför för många 

medarbetare en handling man måste utföra. Mikkelsen (1998) understryker för betydelsen av 

att de anställda ser att utvecklingssamtalen är givande, detta främjar motivationen hos dem för 

att ta utvecklingssamtalen på allvar. Många medarbetare upplever att uppföljning måste införas 

för att göra utvecklingssamtalen mer givande.  
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4.4 Mallarna och utvecklingssamtalens innehåll 
Denna arbetsplats har en uppsättning av olika mallar som används som riktlinjer och 

samtalsguider i genomförandet av utvecklingssamtal. Chefen är den som tillhandahåller 

formulären som han sedan ger till medarbetaren att fylla i när det är dags att ha 

utvecklingssamtal. Rutinerna för dessa mallar är olika hos cheferna, vissa vill läsa igenom mallen 

innan samtalet och andra föredrar att titta på svaren tillsammans med medarbetaren under 

utvecklingssamtalet.  

4.4.1 Enkäten 

Medarbetarna fick i enkäten ta ställning till en rad olika påstående om innehållet i 

utvecklingssamtalet. I undersökningen fick medarbetarna ange i vilken grad de anser att 

utvecklingssamtalen har gett dem möjligheten ”att diskutera egen utveckling”, ”att påverka 

verksamheten” och ”att förbättra arbetsmiljön”.  I följande tre diagram sammanslogs svaren från 

de två yrkesgrupperna för medarbetare. Att skilja mellan svaren ansågs inte vara nödvändigt då 

skillnaden mellan yrkesgruppernas svar inte var signifikant.  

4.4.1.1 Att diskutera egen utveckling 

 

 
Diagram 4.4.1 Medarbetare om att diskutera egen utveckling. Procent.  

4.4.1.2 Att påverka verksamheten  

 

Diagram 4.4.2 Medarbetare om att påverka verksamheten. Procent.  

4.4.1.3 Att förbättra arbetsmiljön  

 

Diagram 4.4.3 Medarbetare om att förbättra sin arbetsmiljö. Procent.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Sätta mål för min personliga utveckling  

Visa var jag har mina 
kompetensutvecklingsområden 

Ja, i hög grad Ganska bra Varken eller Ganska dåligt Nej, inte alls Inget svar 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Berätta om mina tankar och idéer om min 
arbetsplats  

Ha möjlighet att påverka verksamheten 

Ja, i hög grad Ganska bra Varken eller Ganska dåligt Nej, inte alls Inget svar 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Förbättra min arbetsmiljö 

Uppmärksamma min arbetsbelastning  

Ja, i hög grad Ganska bra Varken eller Ganska dåligt Nej, inte alls Inget svar 
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4.4.2 Fokusgruppssamtal  

Under de båda fokusgruppssamtalen pratades det djupgående om mallarna. Det är tydligt att det 

råder ett stort missnöje bland chefer och medarbetarna när det gäller utformningen och 

innehållet av mallarna. Nedan redovisas utdrag ur fokusgruppssamtalen 1 och 2 där deltagarna 

diskuterade förslag på hur de såg att mallarna kan förbättras. Analys av utsagor från 

fokusgruppssamtalen resulterade i olika utvecklingsförslag. Förslagen som framkom sorterades 

under följande två teman ”Utformningen av frågorna” och ”Mallens innehåll”. 

4.4.2.1 Utformningen av mallen 

I deltagarnas beskrivning av frågorna och påståenden i mallen framgick tydliga önskemål om 

hur man såg på att göra frågorna med tilltalande. En chef hävdade att det krävs att formulera 

frågorna mer specifikt ”man behöver vara lite mer specifik tror jag egentligen” och menar att ”det 

finns liksom hur uppnår du resultaten? eller hur planerar du? Man skulle behöva mer av vad är god 

planering? Vad förväntar vi oss o så där?”. En tjänsteman förklarade att ”någon annan struktur på 

frågorna, lite mer ledande frågor kanske. Många gånger har man svårt att sätta ord och svara på 

de här luddiga frågorna kan jag känna”.  

4.4.2.1.1 Att använda sig av kryssfrågor  

Enligt en chef är det inte rutin för många medarbetare att skriva och finner det därför besvärligt 

att besvara på frågorna i mallen. Ett förslag från en arbetare i gruppen var att ”blanda lite fler 

kryssfrågor, Ja/Nej/Jag vet inte frågor”. En annan arbetare förtydligade att ”om man fyller i med 

kryssfrågor kan man välja svar till olika påståenden … det är fortfarande att den personen hade en 

åsikt istället för en blank rad”.   

Ur Fokusgruppssamtal 2 
A4 Det kanske är ganska bra för sådana som du säger att lämna in ett 

tomt papper, då kanske det är bra att blanda upp med lite 

kryssfrågor… för då har du ändå någonting att… den här personen 

kanske inte är så duktig på att formulera sig eller skriva och då har 

man ändå haft en liten chans att få ut någonting av… så kan det vara! 

4.4.2.1.2 Att ge mallen hierarkisk utformning   

En chef i grupp 2 föreslog att företagsledningen bör sätta övergripande mål för vad som ska 

uppnås under året, dessa ska sedan brytas ner gradvis till detaljerade mål som kan mätas under 

utvecklingssamtalet. Parallellt med detta ska medarbetarens prestationer och beteende 

diskuteras.  

Ur Fokusgruppssamtal 2 
C1 Mer av en utrullning från högre ort så att säga. Nu har de satt målen såhär 

liksom och sen CHOPP! Sen finns det den mjuka sidan av det liksom hur en 

person beter sig på jobbet och hur man jobbar men också hur man kan bidra 

till företagets mål det här året så det är den ena delen… 

4.4.2.2 Vad medarbetare och chefer saknar att samtala om   

4.4.2.2.1 Att kommunicera kring de 8 byggstenarna  

Under fokusgruppssamtalen rörde sig diskussionen om samtalsinnehåll som deltagarna ansåg 

saknas i mallen. Ett ömsesidigt och återkommande förslag var att diskutera kring företagets åtta 

byggstenar under utvecklingssamtalet. En tjänsteman i grupp 2 menade ”i och med det här 
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visionsarbetet som lanserades finns det möjlighet att göra om blanketterna, att man 

kommunicerar kring byggstenarna. Mycket snuddar på det som redan har idag på mallarna men 

det kan få ett nytt utseende om man lägger in byggstenarna och prata kring dem”. En chef svarade 

med att om det ska tas fram ett nytt material till utvecklingssamtalen ”så måste det finnas en 

jätte stark koppling där emellan”.  

 Ur Fokusgruppssamtal 1 
L  Har ni något förslag på hur man kan få utvecklingssamtalen att kopplas till 

dessa åtta byggstenar.  

T2 Man får ta respektive byggsten och sedan för att underlätta utrymme för 

misstolkningarna så kan man bryta ner de till ett antal underrubriker. Om 

det finns en kund, vad är det då för kund för oss här? Vad är det för något 

som kan hända...? det krävs lite jobb att skapa de rubrikerna.  

Ur Fokusgruppssamtal 2 
C2 En återkoppling av arbetsprestation tycker jag absolut ska finnas med i 

mallen för utvecklingssamtal och den ska finnas med på lönekriterierna 

också. Hur agerar jag när det gäller rätt ifrån mig, är jag duktig på det eller 

släpper jag iväg saker? På det sättet tycker jag att det bör finnas med i 

utvecklingssamtalen.  

T3 På den här blanketten behöver det vara väldigt tydligt och strukturerat på 

just de här byggstenarna och kanske inte kryssfrågor direkt, men nästan. Att 

man kan svara med ett eller två ord bara på en fråga i förberedelserna. Att 

man får lite hjälp med stöd ord att svara på de här frågorna. För står det 

bara liksom ”synligt läge” och hur agerar du när det gäller synligt läge, då 

blir det bara blankt. 

Det fanns ett förslag att byggstenarna som handlar om beteende ska ha en stark koppling till 

lönekriterierna. En chef i grupp 2 menade ”Att man diskuterar runt en prestation och byggstenen. 

Hur är min prestation kopplad till byggstenen… det ska vara kopplat till lönesystemet också. Har 

jag en dålig samarbetsförmåga och så ska man ta upp det i utvecklingssamtalet för att det är jätte 

viktigt. Sedan kommer jag att få en lägre bedömning när det kommer till lönesamtalet”. 

4.4.2.2.2 Att kommunicera kring framtidsplaner  

Att kommunicera kring framtidsplaner präglades av två förslag från en tjänsteman. Att tala om 

framtidsplaner och arbetets organisation. Det fanns ett önskemål om att införa en punkt om 

framtidsplaner ” hur ser medarbetaren på sin situation idag och i framtiden? Det är en sak som vi 

kan säga ganska mycket om”.  

Ur Fokusgruppssamtal 1  

T2 En annan punkt som man skulle kunna diskutera är kända kommande 

förändringar i företaget till exempel. Vad händer här nu när nyckelpersonen 

slutar? Vilka organisationsförändringar görs? Någonting om kända 

kommande förändringar och hur det påverkar vår verksamhet och även 

individen. Det är väl inte fel att man bollar lite tankar runtomkring, vad tror 

du att detta kommer att innebära för dig som anställd? och vilka problem… 
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eller utmaningar eller vad som helst detta kan innebära för oss. Det gör inget 

om man dryftar det lite emellan sig. 

4.4.2.2.3 Att lista fram de mest betydande hindren  

Med syfte att driva medarbetaren framåt kom förslaget från en tjänsteman under 

fokusgruppssamtal 1 om att mallen ska inkludera att medarbetaren reflekterar över de mest 

betydande hinder för sitt arbete. Tjänstemannen menade ” Vad är det du som anställd tycker att 

det viktigaste att angripa för att göra ett bättre jobb. Ser man att chefer och medarbetare tycker 

att man har samma uppfattning där eller kommer det upp något nytt.”  

Ur Fokusgruppssamtal 1 
T2 Säg då lista de sakerna som är mest frustrerande för dig, som hindrar dig 

från att göra ditt arbete optimalt. Det kan vara orimliga saker naturligtvis 

men man kan väl lista de. Då får vi se om man kan göra något åt det. 

4.4.2.2.4 Att koppla till lönesamtalen  

Diskussionen om utvecklingssamtalen under fokusgruppssamtalen har gång på gång markerat 

saknade av en tydligare koppling mellan utvecklingssamtal och lönesamtal. En chef menade 

under fokusgruppssamtal 2 att ”det som man pratar om under utvecklingssamtalet ska vara 

direkt kopplat till kriterierna för lönen”. En tjänsteman förklarade i grupp 1 att ” lönesamtal kan 

ju delvis gå in på det här med utvecklingssamtal”. Vid beskrivning av innehållet i samtalen 

menade man att ”man diskuterar likartade saker en gång till i samband med lönesamtalet”. 

Chefen menade slutligen att utvecklingssamtal och lönesamtal behöver ha en tydligare och 

starkare förbindelse eftersom ”man sitter och pratar om en sak när det kommer till 

utvecklingssamtal och när vi kommer till lön så pratar om något helt annat och får reda på helt 

andra saker.” 

4.4.3 Analys av mallen och utvecklingssamtalets innehåll 

Det framgick under fokusgruppssamtalen att det finns en allmän kännedom om mallarna som 

ligger till grund för utvecklingssamtalen. Det finns även kunskap om att mallarna används för att 

var och en ska reflektera över sin arbetssituation innan samtalen. Undersökningen visar att 

mallarna negligeras på grund av sitt otillfredsställande innehåll och sin byråkratiska utformning. 

Medarbetarna samt cheferna anser att frågorna är alltför övergripande och kan inte anpassas 

efter alla på denna arbetsplats. Medarbetarna vill se en förnyelse av de befintliga mallarna 

genom att ge de en ny utformning och ett nytt innehåll. Deltagarna i fokusgruppssamtalen 

uppfattar mallarna som föråldrade och saknar anknytning till företagets vision och mål. Mallarna 

behöver anpassas efter de olika arbetsgrupperna. Ett förslag var att ge frågorna i samtalsguiden 

en hierarkisk utformning genom att bryta ner företagets mål till mer specifika mål för 

arbetsgrupper eller enskilda individer.  Denna studie säkerställer att det finns en statistisk 

signifikant skillnad mellan tjänstemän och arbetare i förberedelse inför utvecklingssamtal. 

Arbetare är i hög grad mindre förberedda inför sina utvecklingssamtal. Under 

fokusgruppssamtalen framgick det att vissa medarbetare som inte har som vana att utrycka sig 

skriftlig önskar kryssfrågor med påståenden att ta ställning till.  Genom att anpassa mallen efter 

de olika yrkesgrupperna ges lika förutsättningar till att förbereda sig inför sina 

utvecklingssamtal.  

Diskursanalysen av det transkriberade materialet visar att ”mallen” används som benämning för 

elementet ”samtalsinnehåll”. Deltagarna under fokusgruppssamtalen menar att ”mallen borde 

innehålla…” och hänvisar till olika samtalsämnen som borde inkluderas i utvecklingssamtalet. 
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Exempelvis ”Jag skulle vilja säga att den här mallen som finns skulle man kunna underlätta lite 

grand och lägga på några ytterligare rubriker. … en punkt som handlar om framtidsplaner… detta 

med utbildningsbehovet… man skulle kunna diskutera kända kommande förändringar… ” Det 

framgår av resultatet att det finns kännedom att dokumentet guidar samtalsdeltagarna och styr 

innehållet i samtalet. Det vilar ett ömsesidigt ansvar mellan chefen och medarbetaren att med 

hjälp av mallen reflektera över de punkter som kommer att diskuteras under 

utvecklingssamtalet.  

Jönsson (2004) väljer att dela upp samtalets ärenden i fyra huvudområden, nämligen 

arbetsuppgifterna, arbetsmiljön, privatlivet och lönepåverkan. Lindgren (2001) beskriver att 

samtalet ska innehålla en dialog om relationen mellan chefen och medarbetaren som Jönsson 

redogör för som en inre faktor av arbetsmiljön. En genomgång av mallarna visar att innehållet är 

jämförbart med det Jönsson (2004) och Lindgren (2001) beskriver ska ingå i ett 

utvecklingssamtal. Chefer och medarbetare på företaget är däremot missnöjda med mallarnas 

utformning och samtalets innehåll.  Det finns önskemål hos både chefer och medarbetare om att 

samtala om företagets vision, dvs. de åtta byggstenarna som handlar om de anställdas beteende 

och värderingar. Ronthy & Rosendahl (2003) menar att samtalet bör i första hand handla om 

medarbetarens och arbetsgruppens bidrag till organisationens totala utveckling. För att 

organisationens visioner och mål ska vara mätbara i förhållande till medarbetarens prestationer 

bör dessa punkter vara självklara i utvecklingssamtalets agenda. Mikkelsen (1989) poängterar i 

det han kallar för ”Ett integrerat system för medarbetarsamtal” att organisationer bör använda 

utvecklingssamtalet som verktyg för att forma önskade värderingar och låta medarbetarna 

fokusera på organisationens strategi. Genom att integrera systemen för lärande med 

utvecklingssamtal kan man med utgångspunkt från verksamhetens mål och strategi använda 

samtalet mellan chef och medarbetare för målstyrning på individ och organisationsnivå.  

Det framgår i det redovisade resultatet att det finns önskemål om att utvecklingssamtal ska 

kopplas till lönesamtal. Sett ur diskursanalysens perspektiv träder härmed ett främmande 

element in i diskursen om Utvecklingssamtal, nämligen Lönesamtal. Studien ger en förståelse av 

att samtalsparterna ser att dessa olika samtal diskuterar likartade ämnen men med skilda 

utgångspunkter. För medarbetaren har utvecklingssamtal fokus på att ge förutsättningar för 

utveckling av kompetens och arbetsförhållanden när lönesamtal summerar medarbetarens 

prestationer för att mätas med tabellerade lönekriterier. När utvecklingssamtal fokuserar på 

framtid och utveckling, fokuserar lönesamtal på det som har varit.  I litteraturen som denna 

studie utgår ifrån har forskarna inte definierat något samband mellan de båda samtalstyperna. 

Nyström (1999) menar att utvecklingssamtalet ibland kan blandas ihop med lönesamtal men 

rekommenderar inte att ta upp löneförhandlingar under utvecklingssamtalet. Dessa ska istället 

tas upp vid ett samtal som är avsett för den här diskussionen. Ronthy & Rosendahl (2003) vill att 

man ska undvika att diskutera lön under utvecklingssamtalet och hänvisar till företagets årliga 

lönediskussioner. Författarna menar att lönen är ett konkret och enkelt mått på hur 

arbetsprestationen värdesätts. Fellinger (2005) menar att det är enkelt att lönediskussionen tar 

över samtalet om man inte är nöjd med sin lönesättning, det är svårt att kommunicera om man 

samtidigt ska förhandla om lönen.   
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4.5 Den professionella relationen  

4.5.1 Enkäten  

Under fokusgruppssamtalen framkom tankar om den professionella relationen, dessa delades 

upp under två rubriker ”feed-back” och ”maktordning”. I diskussioner om ”feed-back” nämndes 

framförallt att det råder ”en variationsbredd i kvalitén på feed-back från chefer”. Maktordningen 

undersöktes inte under fokusgruppssamtalen, samtalsdeltagarna talade inte om den rådande 

maktordningen men en analys av samtalet visar tankar om maktordning som uppträdde under 

följande teman: ”Att cheferna behöver ta mer ansvar över utbildningsbehovet”, ” Att 

medarbetarna behöver ta med ansvar över samtalet, genom att kalla till det och komma 

förberedda” och ”Att chefer har auktoritet att boka om samtalet om medarbetaren kommer 

oförberedd, men inte tvärtom”. 

4.5.1.1 Understödjer utvecklingssamtalen chef- medarbetar relationen?  

För att kartlägga hur chefer och medarbetare ser på kopplingen mellan utvecklingssamtal och 

den professionella relationen fick de i enkäten ta ange till vilken grad utvecklingssamtalen kan 

understödja detta. Beräkningar visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan 

yrkesgrupperna tjänstemän respektive arbetare därför sammanförs resultaten. Med hjälp av 

diagram 4.5.1 illustreras svar från chefer och medarbetare som tycker att de ”i hög grad” eller 

”ganska bra” har fått möjligheten att påverka den professionella relationen med hjälp av 

utvecklingssamtalen.  

 

Diagram 4.5.1 Chefer och medarbetare om i vilken grad utvecklingssamtalen har gett de förutsättningar för att 
påverka den professionella relationen. Procent.  

4.5.1.2 Förtroende  

I undersökningen fick chefer och medarbetare ta ställning till olika påståenden om den 

professionella relationen som kan påverka utvecklingssamtalet.  Undersökningen finner en 

signifikant skillnad i vilken grad arbetare respektive tjänstemän har förtroende för cheferna 

(Asyp. Sig. (2-tailed)=0,011; Se Bilaga B, variabel E).  
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Diagram 4.5.2 Medarbetare om de har förtroende för cheferna samt chefer om i vilken grad de anser att 
medarbetarna har förtroende för dem. Procent. 

4.5.1.3 Om att lyssna 

Medarbetarna fick ta ställning till hur väl de anser att cheferna lyssnar och vet vad de vill. 

Ungefär 8 av 10 tjänstemän respektive 7 av 10 arbetare anser att cheferna ”i hög grad” eller 

”ganska bra” lyssnar på dem. Likaså tycker 6 av 10 medarbetare att cheferna vet vad de vill.  

 

 

Diagram 4.5.3 Arbetare och tjänstemän om cheferna lyssnar på de och vet vad de vill. Procent. 

I undersökningen fick cheferna ta ställning till två liknande påståenden om sin karaktär ”Jag 

anser att jag är en bra lyssnare” och ”Jag vet vad mina medarbetare vill ha”.  

Tabell 4.5.1 Chefer om i vilken grad de anser att de är bra lyssnare respektive om de vet vad medarbetarna vill ha. 

 Frekvens Procent 

Jag anser att jag är 
en bra lyssnare  

Varken eller 1 10 

Ganska bra 5 50 

Ja, i hög grad 4 40 

    

Jag vet vad mina 
medarbetare vill  

Varken eller 1 10 

Ganska bra 8 80 

Ja, i hög grad 1 10 
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4.5.1.4 Feed-back 

4.5.1.4.1 Medarbetare om feed-back 

Diagram 4.5.5 visar att endast fyra av tio medarbetare blir ”i hög grad” eller ”ganska bra” 

motiverade av sina utvecklingssamtal. Däremot är det ungefär sju av tio som anser att 

utvecklingssamtalen har inneburit en möjlighet att få uppskattning för sitt arbete och att ta del 

av chefens syn på den egna arbetsinsatsen.  

 

Diagram 4.5.4 Medarbetare som i hög grad eller ganska bra anser att utvecklingssamtal har gett möjligheten att 
utbyta feed-back. Procent.   

4.5.1.4.2 Att få feed-back från chefen  

Deltagarna i fokusgruppssamtalen konstaterade att kvalitén på feed-back från chef till 

medarbetare beror på chefens karaktär. En arbetare i fokusgrupp 1 antydde att ”det är nog 

ganska individuellt på olika avdelningar. Det handlar om hur chefen är som person tror jag. På vår 

avdelning funkar det väldigt bra. Det blir både ris och ros i alla fall”. Andra medarbetare 

förklarade att det är en stor variationsbredd på konstruktiv feed-back från cheferna beroende på 

vem man har som chef. 

I enkäten fick medarbetarna ta ställning till hur bra de tycker att cheferna är på att ge 

konstruktiv feed-back. Drygt varannan medarbetare tycker att cheferna är ”i hög grad” bra eller 

”ganska bra” på att ge konstruktiv feed-back. Var fjärde medarbetare tycker att chefen varken är 

bra eller dålig.  Se diagram 4.5.6. 
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Diagram 4.5.5 Medarbetare om feed-back från cheferna. Procent.  

4.5.1.4.3 Att ge feed-back till chefen  

I enkäten har medarbetarna angett till vilken grad de kan tala om för sin chef om sina 

förväntningar på honom/henne som ledare. Svarsfrekvenserna på denna fråga anges i diagram 

4.5.8. När det gäller att ge chefen konstruktiv feed-back om sitt ledarskap svarade medarbetarna 

som följande i diagram 4.5.7. Det råder ingen statistisk säkerställd skillnad mellan 

yrkesgrupperna. 

 

 

Diagram 4.5.6 Medarbetare tar ställning till påståendet ”jag kan ge konstruktiv feed-back om min chefs ledarskap”. 
Procent. 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Tjänstemän Arbetare Tjänstemän Arbetare 

Min chef är bra på att ge konstruktiv feedback 
på sådant jag kan förbättra 

Jag anser att min chef är bra på at ge mig 
positiv feedback 

Ja, i hög grad Ganska bra 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Ja, i hög grad Ganska bra Varken eller Ganska dåligt Nej, inte alls Inget svar 

Tjänstemän Arbetare 



50 
 

 
Diagram 4.5.7 Medarbetares ställning till påståendet: ”jag kan tala om för min chef vad jag förväntar mig av 
honom/henne som ledare”. 

En liknande fråga ställdes till cheferna, dvs. till vilken grad de anser att medarbetarna talar om 

sina förväntningar på chefens ledarskap. 50 % av cheferna tycker att medarbetarna gör det ”i 

hög grad” eller ”ganska bra”. Får chefer konstruktiv återkoppling från medarbetarna? 50 % av 

cheferna tycker att de ”i hög grad” eller ”ganska bra” har fått konstruktiv feed-back om sitt 

ledarskap från medarbetarna. Se tabell 4.5.2  nedan.  

 
Tabell 4.5.2 Chefer om i vilken grad de får feed-back från medarbetarna.  

 Procent   Procent 

Mina medarbetare 
brukar tala om för 
mig vad de 
förväntar sig av mig 
som ledare  

Ja, i hög grad  10 
Jag har fått 
konstruktiv feed-
back för mitt 
ledarskap av mina 
medarbetare 

Ja, i hög grad  10 

Ganska bra 40 Ganska bra 40 

Varken eller 30 Varken eller 30 

Ganska dåligt  20 Ganska dåligt  10 

 

4.5.2 Fokusgruppssamtal 

4.5.2.1 Maktordning & ansvar  

Undersökningen visar att ytterst få känner sig angripna av samtalspartnern under 

utvecklingssamtalet. Diagram 4.5.9 nedan visar hur chefer och medarbetare har tagit ställning 

till frågan.   
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Diagram 4.5.8 Medarbetare och chefer om de känner sig angripna av sin samtalspartner. Procent. 

4.5.2.1.1 Att cheferna behöver ta mer ansvar över utbildningsbehovet 

På denna arbetsplats finns en uttalad strategi om att det är medarbetaren som är ansvarig för att 

leta, söka och gå på utbildning. En medarbetare önskar att får mer vägledning från chefen och 

menade att ”man skulle kunna tänka sig att chefen även skulle kunna aktivt titta på vad det finns 

för utbildningsbehov i min grupp och vilka kurser finns det och vilka personer skulle behöva gå 

dessa kurser. Så det är inte bara den anställde som skulle leta själv utan chefen skulle kunna 

komma med förslag också. ” 

4.5.2.1.2 Att medarbetarna behöver ta mer ansvar över samtalet, genom att kalla till det och 

komma förberedda 

Samtalsdeltagarna medgav att maktordningen förskjuts till chefen när medarbetaren kommer 

oförberedd till utvecklingssamtalet. En chef i grupp 2 menade ”Man kommer i princip utan 

förberedelse alls och så sätter man sig ner och så är ändå samtalet till för medarbetaren, det blir 

nästan tvärtom. Det blir att chefen som ska hålla i och driva samtalet och man sitter där egentligen 

för medarbetarens skull”. Samma chef menade att medarbetarna bör ta mer ansvar över 

utvecklingssamtalet genomförande och uppföljning.  

4.5.2.1.3 Att chefer har auktoritet att boka om samtalet om medarbetaren kommer oförberedd, 

men inte tvärtom 

Cheferna har möjlighet att omboka utvecklingssamtalet om de upplever att kvalitén inte är som 

förväntat men den rådande maktordningen gör det omöjligt för medarbetaren att fatta samma 

beslut om liknande situation skulle uppstå. Ett förslag från en chef var att försöka få 

medarbetaren att ta mer ansvar och makt över samtalet genom att inledningsvis själv kalla sin 

chef till utvecklingssamtalet.  

Ur Fokusgruppssamtal 2 

C2 Jag har bokat om många samtal som jag märkte att det finns liksom ingen 

förberedelse alls. Varför ska vi sitta här då? Vi får ta en ny tid, kom tillbaka 

när du har gjort någonting i varje fall.  

 […] 

T4 Absolut, det är lättare för dig som chef till exempel att säga ”Nu bryter vi här, 

kom tillbaka när du är intresserad” men det är inte enkelt för medarbetaren 

att säga detsamma till sin chef på ett utvecklingssamtal även om det är så 

man känner kanske.  
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C2 Det skulle inte vara helt krasst att vända på det och att det blir att 

medarbetaren som kallar till utvecklingssamtal, det pekar på vem man gör 

det för.  

4.5.3 Analys av den professionella relationen  

Engquist (1990) visar i sin undersökning att brist på metakommunikation medför att 

utvecklingssamtalen känns meningslösa och går på tomgång. Detta kommer man i underfund 

med genom att tala om bland annat hur man ser på varandras värderingar och hur man 

definierar relationen till varandra. Ronthy (2004) menar att energikällan som skapar 

motivation, lust och arbetsglädje ligger under komfortgränsen, därför ska 70 % av samtalet 

läggas under komfortgränsen för att få energi till att behandla mål, resultat och sakfrågor som 

ligger över komfortgränsen. Förmågan att kunna orienteras i de olika abstraktnivåerna 

respektive komfortgränserna ses som en färdighet som bygger på förtroende och att vara en god 

lyssnare. Förtroende är en viktig faktor för att två individer kunna samtala om personliga 

angelägenheter. Det redovisade resultatet visar att en stor andel av medarbetarna har 

förtroende för cheferna. Detta är en valuta för arbetsplatsen som Nyström (1999) och Ronthy 

(2004) menar bidrar till kvalitativa utvecklingssamtal. Genom att ha förtroende för sin chef 

bidrar det till en förbättrad relation mellan chef och medarbetare, för att kunna öppna sig och 

med trygghet ge varandra feed-back på den professionella yrkesrollen.  

Förtroende och feed-back går hand i hand, denna studie visar goda resultat på förtroende men 

ganska dåligt på kvaliteten på feed-back. En positiv aspekt med detta är att det inte är tvärtom. 

Bra förtroende ger förutsättningar för bra kvalité på feed-back men jag finner inte stöd i 

litteratur för att påstå tvärtom. I ett sociokulturellt perspektiv, som denna studie utgår ifrån, lär 

individen i samspel med sin omgivning. Varannan medarbetare på teknikföretaget anser att sin 

chef är bra på att ge konstruktiv eller positiv återkoppling. Företaget är mån om att ge 

medarbetarna feed-back på sina insatser, det finns utarbetat material som chefer ska använda 

som hjälpmedel. Feed-back sätter prägel på lärande i mänskligt handlande (Ellström, 2008) och 

förutsätter att målet för lärande ska vara känt och mottagaren av feed-back ska vara motiverad 

för denna.  

I diskursen Utvecklingssamtal uppfattas ett gemensamt konstaterande om omedvetenhet om 

makt- och dominansförhållanden under utvecklingssamtalet. När frågan ställdes till deltagarna i 

fokusgruppssamtalen kunde de inte associera till dessa vare sig de utövades tydligt eller mer 

dolt. Det var tydligt att det är cheferna som styr, planerar, kallar och agerar som samtalsledare 

under utvecklingssamtalen. Studiens utformning kan inte påvisa hur makt- och 

dominansförhållandena yttrar sig under utvecklingssamtalen men en analys av transkriberingen 

av fokusgruppssamtalen framhäver några få inslag om makt som i diskussionen kommer upp till 

ytan. Lindgren (2001) förklarar att på grund av samtalsdeltagarnas olika sociala ordning är det 

rentav omöjligt att genomföra ett fullt jämlikt och ömsesidigt utvecklingssamtal. Men på grund 

av att samtalen har viktiga syften att fylla bör det råda en ökad medvetenhet om den skenande 

demokratin i samtalen (Lindgen, 2001). Några reflektioner kring Utvecklingssamtal är 

uttalanden om att medarbetarna bör ta mer ansvar i planering och beslutsfattande kring 

utvecklingssamtal vilket är i enlighet med den rådande praktiska diskursen som denna studie 

reflekterar om i teoribygget. Medarbetaren identifieras i flera sammanhang som den 

underordnade i det obalanserade maktförhållandet, samtidigt talas det om att det är 

medarbetarens ansvar att bryta denna företeelse genom att ta mer ansvar över 

utvecklingssamtalet. Lindgren (2001) menar också att chefen ska ge möjlighet till medarbetaren 
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att diskutera och framförallt styra innehållet i utvecklingssamtalet. Det man vill få ut av samtalet 

ska man diskutera från början och de samtalsämnen som man vill behandla ska alla finnas med i 

samtalsguiden. Utifrån detta kan man tillsammans tänka ut hur och var man vill genomföra 

samtalet.  
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4.6 Hur lyckas de befintliga utvecklingssamtalen 

4.6.1 Medarbetarna om utvecklingssamtal  

4.6.1.1 Leder samtalen till något? 

Det är fler tjänstemän som tycker att utvecklingssamtalen är viktiga för den egna utvecklingen. 

För att kartlägga medarbetarnas attityder kring utvecklingssamtal fick enkätdeltagarna ta 

ställning till i vilken grad de anser att utvecklingssamtalen är viktiga för utvecklingen. Resultatet 

illustreras i diagram 4.6.1. Undersökningen finner en statistiskt signifikant skillnad mellan 

tjänstemän och arbetare i frågan (Mann Whitney U-test, Asyp. Sig. (2-tailed)=0,004; Se Bilaga B, 

variabel H). Arbetare är mindre positivt inställda till påståendet. 

 

Diagram 4.6.1 Medarbetare om i vilken grad de anser att utvecklingssamtalen är viktiga för sin utveckling.  

4.6.1.2 Vad tror medarbetarna att andra tycker om utvecklingssamtal? 

Cheferna visar medarbetarna att utvecklingssamtalen är nödvändiga men den värderingen är 

annorlunda hos varje enskild medarbetare samt inom arbetsgrupperna. Undersökningen 

säkerställer en statistisk signifikant skillnad mellan arbetare och tjänstemän i frågan om de 

anser att cheferna ser utvecklingssamtal som nödvändiga (Mann Whitney U-test, Asyp. Sig. (2-

tailed)=0,027; Se Bilaga B, variabel M). Dessutom säkerställer undersökningen på nivå 5 % en 

statistiskt signifikant skillnad mellan yrkesgrupperna i de övriga två frågorna i diagram 4.6.2. 

”Mina kollegor anser att utvecklingssamtal är nödvändiga”, (Mann Whitney U-test, Asyp. Sig. (2-

tailed)=0,007; Se Bilaga B, variabel I). ”Jag anser att utvecklingssamtal är nödvändiga” (Mann 

Whitney U-test, Asyp. Sig. (2-tailed)=0,000; Se Bilaga B, variabel B). Undersökningen visar att 

inom yrkesgrupperna talas det sällan om utvecklingssamtal som ett positivt verktyg.   
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Diagram 4.6.2 Medarbetare som “i hög grad” eller “ganska bra” anser att sina kollegor samt chefer tycker att 
utvecklingssamtal är nödvändiga. Procent.  

4.6.1.3 Är medarbetarna nöjda med utvecklingssamtalen? 

I slutet av enkäten fick medarbetarna ta ställning till vilken grad de håller med påståendet ”Jag 

är nöjd med utvecklingssamtalen i helhet”. Svarsfrekvenser redovisas i följande diagram 4.6.3. 

Beräkningar visar att det inte finns någon statistisk säkerställd skillnad i hur arbetare och 

tjänstemän svarade på detta påstående. Majoriteten av medarbetarna i respektive yrkesgrupp är 

nöjda med utvecklingssamtalen. En av tio tjänstemän och två av tio arbetare angav ”nej, inte alls” 

eller ”ganska dåligt” som svar på påståendet.  

 

Diagram 4.6.3 Medarbetare om i vilken grad de är nöjda med utvecklingssamtalen. Procent. 

I enkätens öppna frågor skrev en av cheferna: ”Lätt att det blir slentrian när man har 

utvecklingssamtal med personal som varit på företaget i väldigt många år och inte själva har 

någon ambition att lära nytt”. 89 % av medarbetarna som deltog i enkätundersökningen angav 

att de har varit anställda i 6 år eller me. De övriga angav att de har varit anställda i 1-5 år. 

Undersökningen vill granska om det finns ett samband mellan anställningstiden och om 

medarbetarna är nöjda med utvecklingssamtalen men fann inte tillräckligt stöd för ett sådant 

samband.  

 

4.6.2 Chefer om utvecklingssamtal  

4.6.2.1 Leder samtalen till något? 

I enkäten fick cheferna ta ställning till påståenden om utvecklingssamtalens påverkan. Nio av tio 

chefer tycker ”i hög grad” eller ”ganska bra” att utvecklingssamtalen ger de något eller agerar 

som en bra grund för verksamhetsutveckling. Varannan chef är positivt inställd till att 

utvecklingssamtalen leder till förändring på jobbet. Se diagram 4.6.4.  

 

Diagram 4.6.4 Chefer om i vilken grad de anser att utvecklingssamtalen leder till något. Procent.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Arbetare 

Tjänsteman 

Ja, i hög grad Ganska bra Varken eller Ganska dåligt Nej, inte alls Inget svar 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Jag anser att utvecklingssamtal leder till 
förändring på jobbet 

Jag upplever utvecklingssamtalen som en 
bra grund för verksamhetsutvecklingen  

Jag upplever att samtalen ger mig något 

Ja, i hög grad Ganska bra Varken eller Ganska dåligt Nej, inte alls Inget svar 



56 
 

 

4.6.2.2 Vad tror chefer att andra tycker om utvecklingssamtal? 

 

Diagram 4.6.5 Chefer om i vilken grad de anser att sina kollegor samt chefer tycker att utvecklingssamtal är 
nödvändiga. Procent. 

I enkätens öppna frågor skrev en av cheferna:  

”Helt nödvändiga, och ger mig mkt bra feed-back och information och en bra chans att 
sitta ner enskilt med varje medarbetare.” 
 

En annan chef menade:  

”… det är inte utvecklingssamtalen i sig som för min avdelning framåt - det är 

vardagssamtalen. Mycket viktigt att notera., Utvecklingssamtalen får absolut inte bli det 

styrande samtalet. Löpande samtal och kommunikation är jätteviktigt. 

Utvecklingssamtalet är för mig endast en avstämning av hur vardagen är och hur det 

funkar.” 

4.6.2.3 Är cheferna nöjda med utvecklingssamtalen? 

Cheferna ser i stort sett fördelar med utvecklingssamtal. I enkäten fick cheferna ta ställning till i 

vilken grad de håller med påståendet ”Jag är nöjd med utvecklingssamtalen i helhet”. Chefernas 

svarsfrekvenser illustreras i diagram 4.6.6. De chefer som har angett att de inte är nöjda med 

utvecklingssamtalen har även angett i enkätens öppna frågor att mallarna bör revideras, 

samtalen bör har en tydligare koppling till värderingar och vision samt lönesättning.  

 

 

Diagram 4.6.6 Chefer om i vilken grad de är nöjda med utvecklingssamtalen.  

4.6.3 Analys av hur de befintliga utvecklingssamtalen lyckas  

Ronthy-Östberg (2001) menar att samtalet bör ses som ett positivt bidrag till 

verksamhetsutvecklingen annars förlorar man förtroende för det. Varför är cheferna mer nöjda 
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med utvecklingssamtalen än medarbetarna? Lindgren (2001) visade i sin avhandling att 

samtalsdeltagarna var mycket nöjda med utvecklingssamtalen trots att de avvek från 

rekommendationerna och måluppfyllelsen. Den här undersökningen visar att cheferna är i högre 

grad mer nöjda med utvecklingssamtalen. Med utgångspunkt från Lindgrens (2001) avhandling 

kan denna tillfredställelse förklaras på andra sätt. I hennes undersökning var cheferna nöjda för 

att de fick information om medarbetarna och nådde ömsesidig förståelse med dem. Denna studie 

kan, på grund av sin begränsning, inte ge en förklaring till fenomenet att chefer är mer nöjda 

med utvecklingssamtal än medarbetare. Men såsom Lindgren (2001) påpekade kan det vara för 

att chefer får möjlighet att träffa varje enskild medarbetare och därmed får underlag för att 

kartlägga kompetens- och utvecklingsbehov på sin avdelning. Medarbetarna i Lindgrens (2001) 

undersökning var nöjda med utvecklingssamtalen för att de fick en egen tid med chefen, där de 

fick stå i centrum och ta emot feed-back och bekräftelse.  

Chefernas kommentarer sedda från ett diskursanalytiskt perspektiv kompletterar bilden om 

utvecklingssamtal på denna arbetsplats. Två chefer beskriver utvecklingssamtalen som 

”slentrian” och menar att medarbetarnas oförändrade arbetssituation gör det svårt att sätta 

utveckling i fokus under samtalen. Endast en av samtliga arbetare som deltog i undersökningen 

har varit anställd mellan 1-5 år. De övriga har varit anställda i 6 år eller mer. Att arbetsplatsen 

har många som har varit anställda under lång period innebär att medarbetarna bör vara väl 

bekanta med varandra och med arbetsplatsens rutiner.  Däremot tolkas den diskursiva 

praktiken som att cheferna vill att ”utveckling” och ”lärande” ska uppstå hos medarbetaren 

snarare än i verksamheten.  

Det redovisade resultatet visar att chefer är mer tillfredsställda med utvecklingssamtalen än 

medarbetarna. Sex av tio medarbetare är nöjda med utvecklingssamtalen. Endast varannan 

tjänsteman och mindre än två av tio arbetare anser att utvecklingssamtal leder till något. En av 

Ronthys (2004) kvalitetsaspekter är att intrycket från organisationsledningen kring 

utvecklingssamtal ska vara positivt och att man ser samtalen som något nödvändigt. 

Undersökningen visar att cheferna på denna arbetsplats har lyckats förmedla en positiv bild om 

utvecklingssamtal till medarbetarna. Tyvärr visar studien även att detta positiva intryck inte har 

fått sitt fäste bland medarbetarna. En slutsats som kan dras av diagram 4.6.2 är att den bilden 

om utvecklingssamtal som chefer förmedlar till medarbetarna inte är densamma som 

medarbetarna diskuterar om med kollegorna. Det fanns ingen kännedom om denna företeelse 

för att kunna diskutera det under fokusgruppssamtalen. Ronthys (2004) kvalitetsaspekt sätts på 

prov i detta sammanhang. Trots att cheferna på denna arbetsplats talar positivt om 

utvecklingssamtal var det inte en tillräcklig förutsättning för att medarbetarna ska tycka likaså. 

En produktionschef2 förklarade ”ibland vågar de anställda inte avvika från sina grupper, och de 

som vågar göra det och stå för vad de tycker, de får mycket skit för det”. Människors 

föreställningar om hur någonting är eller bör vara definieras som normer av Ekman (2003), en 

uppsättning av normer bildar en kultur.  ”Organisationskulturen präglar det sätt på vilket 

människor känner, tänker, värderar och reagerar på åsikter och idéer” (Ekman, 2003, s. 64). 

Ekman hävdar att småpratet bidrar till att sprida och förankra kulturen genom att agera som 

dess budbärare. Han påvisar med hjälp av studier organisationskulturens påverkan på framgång 

och dess effekt på människors motivation. ”En gemensam kultur bidrar till att människor känner 

samhörighet och ansvar gentemot organisationen” (Ekman, 2003, s. 65). I avsnittet Diskussion 

kommer jag att diskutera vidare vad detta innebär för organisationens utveckling.  

                                                             
2 Produktionschef, Atlas Copco Construction PC AB, 18 augusti 2014.  
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5 Diskussion 

5.1  Metoddiskussion 
De tre metoderna som användes för att besvara undersökningens frågeställningar var 

medlevande observation, enkäter och fokusgruppssamtal. Enkätundersökningen genomfördes av 

medarbetarna gruppvis under en månadsperiod i samband med en annan enkätundersökning på 

företaget. Några veckor efter att alla enkätundersökningarna var genomförda ägde 

fokusgruppssamtalen rum. En begränsning med enkäter är att resultatet är statistiskt och inte 

kan förklara svarens bakomliggande faktorer, därmed finns det risk att missa en del information. 

Till undersökningens fördel fanns möjlighet att översiktligt se på svar från enkäterna före 

fokusgruppssamtalen. Jag kunde därmed få några frågor förtydligade, exempelvis när det gäller 

frågor om förberedelser och feed-back.  

5.1.1 Diskussionen kring medlevande observation  

Den medlevande observationen genomfördes i början av studien och gav struktur till de övriga 

undersökningsmetoderna. Med hjälp av resultatet från den medlevande observationen kunde 

jag fastställa studiens frågeställningar. Min externa handledare bokade mig på ett heldagsbesök i 

fabriken där jag träffade medarbetarna i sitt dagliga arbete och lärde mig mer om 

teknikföretaget. Jag fick även möjligheten att sitta på möte med företagets VD och två av 

cheferna. Samtalen som pågick under dagen följde ingen dagordning utan jag presenterade mig 

och studien sedan lät jag diskussionerna flyta på naturligt. Jag förde anteckningar i efterhand 

enligt rekommendationerna (Stukát, 2011).   

Informationen som sammanställdes från den medlevande observationen gav nyanser om de 

aktuella problemområdena. Den viktigaste informationen som trädde fram var att det möjligtvis 

fanns en skillnad mellan hur tjänstemän och arbetare såg på utvecklingssamtalen. Informationen 

fick mig att vilja studera dessa två yrkesgrupper var för sig vilket gav spektakulära resultat. 

Annan information som trädde fram under den medlevande observationen var att medarbetarna 

tyckte att utvecklingssamtal inte gav något och att handlingsplanen inte följdes upp. Cheferna 

tyckte att medarbetarna borde engagera sig mer och att utvecklingssamtalen borde genomsyras 

av företagets grundpelare. Båda yrkesgrupperna tyckte att målet med utvecklingssamtalen var 

otydliga. Med denna information i bagaget kunde jag genomföra den kvantitativa samt den 

kvalitativa undersökningen på ett djupare perspektiv.  

5.1.2 Diskussion kring enkäten och dess utformning  

Fokusgruppssamtal 2 inleddes med kritik från en deltagare om min enkätundersökning. Det var 

en medarbetare som förklarade sin frustration över att det var mer än sextio frågor i enkäten. 

Jag gav medarbetaren samma resonemang som jag kommer att argumentera för här. 

Företagsledningen satte igång denna studie på grund av återkommande dåliga resultat från den 

årliga enkätundersökningen för anställda. Utvecklingssamtal var, enligt ledningen, den kategori 

som i flera år fick lägst betyg trots att det endast var en fråga i undersökningen som handlade 

om utvecklingssamtalen. I litteraturstudien, inför min undersökning, fick jag lära mig att ett 

utvecklingssamtal har flera olika komponenter. Det krävs att sambandet mellan dessa är 

proportionerligt för att ett utvecklingssamtal ska vara lyckat. Jag har därför valt att inkludera så 

många aspekter av ett utvecklingssamtal som möjligt. I efterhand förstår jag att 

undersökningens frågeställningar har ett djup som kräver att forskaren försiktigt dyker i. Med 

tanke på att enkäten skulle vara den slutliga operationaliseringen av min första frågeställning 

ville jag inkludera de viktigaste aspekterna av utvecklingssamtalet. Nackdelen med alltför många 
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frågor är att det krävs ett omfattande analysarbete både före och efter. Jag har, såsom många 

forskare rekommenderar, låtit några personer testköra enkäten och ge mig feed-back om den. 

Jag har även undersökt hur enkäten ska sammanställas. Om jag skulle få göra om 

undersökningen skulle jag ta en runda till med enkäten och ställa mig själv frågan ”hur bidrar 

respektive fråga i enkäten till att besvara min frågeställning?”. Jag hade då uteslutit samtliga 

frågor som handlar om koppling mellan utvecklingssamtal och företagets vision och de 8 

byggstenarna. Det klargjordes för mig under medlevandeobservationen att det idag helt och 

hållet saknas koppling mellan utvecklingssamtal och de åtta byggstenarna. Jag hade även 

uteslutit information om deltagarnas ålder då jag fann dessa irrelevanta för min studie.  

Holme och Solvang (1997) varnade för enkätundersökningar som tar alltför lång tid att besvara. 

För att försäkra mig om att deltagarna inte svarade på enkätfrågorna i förbifarten valde jag att 

variera frågorna med olika förväntade svarsalternativ. Exempelvis fråga 35 för medarbetare 

respektive 39 för chefer. Frågorna strax innan och efter denna fråga förväntas ha motsatta svar. 

Genom att svaret på denna fråga var tvärtemot de före och efter fick jag en bekräftelse på att 

enkätdeltagarna läste frågorna innan de satte kryss för svaret. Nackdelen med denna metod är 

att jag i konstruktion av dessa kontrollfrågor missade att man inte ska använda ”inte” i en 

enkätfråga. Fråga 48 i medarbetarnas enkätundersökning som lyder ”Jag behöver inte förbereda 

mig inför utvecklingssamtalet” blev därför omöjlig för mig att tolka på grund av sin bristfälliga 

formulering. Svarsfrekvenserna gav ingen trend och det antyder att frågan är formulerad på ett 

sätt som gör det svårt att svara på. Detta kommer jag att ha med mig i framtiden som en 

värdefull lärdom.  

Jag valde att lägga värderingsfrågorna i samma tabell då samtliga har likadana svarsalternativ 

istället för att kategorisera frågorna i flera tabeller med olika teman. Jag valde till 

undersökningen en Likertskala för samtliga värderingsfrågor för att enkelt jämföra och 

analysera svaren (Hagell, 2011, skattningsskalor, Likert-skala/skala av Likert-typ). I analysen 

fann jag det besvärligt att tolka det mellersta och opartiska svarsalternativet ”varken eller”. 

Många forskare väljer ett jämnt antal svarsalternativ. Nackdelen med det anser jag är att man 

tvingar deltagaren att ta ställning i frågan vilket kan påverka nyanseringen av svaret. Ett 

alternativ är att lägga till svaret ”vet ej”, då ger man möjligheten till deltagaren att reserverar sin 

åsikt gällande frågan. Ett annat dilemma med den femgradiga skalan är formuleringen på 

svarsalternativen. De valda namnen på svarsalternativen passade bra till en början, men det 

visade sig senare att de inte alltid passade till formuleringen på andra frågor. När jag försökte 

formulera meningar av frågorna och svarsalternativen gav det ibland en språkligt bristfällig 

utformning. Jag tror inte att den ibland bristfälliga formuleringen på den femgradiga svarsskalan 

kan ha lett till misstolkning av frågorna.  

Ambitionen var att göra en totalundersökning, det är sällan hundraprocentigt då många enkäter 

blir ofyllda på grund av olika anledningar. Anledningen till att så många enkäter blev ifyllda var 

tack vare en stor ansträngning från min externa handledare på Atlas Copco som var 

administrativt ansvarig för enkäten. Undersökningsgruppen bestod av snarlika andelar från 

respektive yrkesgrupp såsom populationen. Min undersökning kan därför generaliseras till hela 

företaget.  

5.1.3 Diskussion kring fokusgruppssamtal och dess genomförande   

Fokusgruppssamtalen var enligt mig höjdpunkten med undersökningen. Det var ett nytt koncept 

för mig att arbeta med som visade sig vara djupgående och effektivt. Samtalsdeltagarna var 



60 
 

positiva till undersökningsmetoden. Samtliga deltagare fick ett brev av mig inför 

fokusgruppssamtalen (se bilaga D) med frågorna som vi skulle diskutera. De kom väl förberedda 

med egna anteckningar vilket gjorde att samtalet flöt på och alla frågor behandlades. Wibeck 

(2000) menar att fördelen med fokusgrupper är interaktionen mellan deltagare där de får 

varandra att dela med sig av sina erfarenheter. Jag valde att vara en passiv samtalsledare. Jag 

presenterade de olika teman, ställde frågorna men deltog inte i diskussionen. Jag märkte att 

vissa deltagare gjorde flertal lyckade försök i att få andra passiva deltagare att säga sina åsikter 

och bidra till diskussionen. Förslag på förbättringar diskuterades öppet och grupperna satte 

förslagen i verkliga scenarion för att säkerställa dess funktionalitet.  

Jag upplevde delvis den teoretiska mättnaden (theoretical saturation) som Glaser och Strauss 

(1976) talar om. Mycket av diskussionen kring attityder om utvecklingssamtal som pågick i den 

första gruppen upprepades i den andra. De anställda hade likadana åsikter om förberedelse och 

uppföljning exempelvis. Fördelen var att grupperna gav olika förslag på förbättringar vilket är 

nyttigt för företaget. Detta innebär att samtalstiden, antal grupper och gruppdeltagaren var 

lagom för att studien ska undersöka attityder kring utvecklingssamtal svara på de uppsatta 

frågeställningarna. Den teoretiska mättnaden visar att fokusgruppssamtalen har lyckats möta 

det studien ämnar undersöka.  

Under transkriberingen av de två fokusgruppssamtalen noterade jag att jag upprepade gånger 

under fokusgruppssamtalen gav deltagarna två frågor att besvara. Trots att jag har studerat 

intervjuteknik och förstår att det är ett vanligt misstag som många intervjuare gör, kom jag inte 

på mig själv förrän jag lyssnade på transkriberingen. Det är endast på grund av min ovana i att 

intervjua. Exempelvis när jag ville veta hur en chef använder sig av samtalsguiden sa jag ”C1, du 

som chef. Hur brukar du använda dig av mallen? Är den något du följer punkt för punkt?”. Chefen 

gav ett långt och utförligt svar som täckte båda frågorna. I ett annat sammanhang när jag ville att 

deltagarna skulle prata om företagets syfte med utvecklingssamtalen sa jag ”… är detta något 

som mäts under utvecklingssamtalet? Tänker man att det här är syftet med dem och målet är att 

komma fram till… har ni sett de [syften med utvecklingssamtal] tidigare? ”. Frågorna inledde en 

diskussion mellan deltagarna om hur de ser att syftet och målen med utvecklingssamtalen bör 

vara och hur dessa bör formuleras i handlingarna. Svaret på mina frågor fick jag när jag tog upp 

det enda dokumentet där det står om Atlas Copcos mål med utvecklingssamtalen och frågade 

deltagarna om de har sett det tidigare.   

Urvalet till fokusgruppssamtalen konstruerades av min externa handledare på företaget. Hon 

frågade personer från olika yrkesgrupper med åsikter om utvecklingssamtal att delta på 

undersökningen. Mitt önskemål var att det skulle vara sex till sju personer från olika 

yrkesgrupper (arbetare, tjänstemän och chefer). Det var en chef i varje grupp. De chefer som 

deltog i undersökningen fick inte ha en nuvarande medarbetare i samma grupp. Det var en 

heterogen blandning av personer från olika avdelningar och yrkesgrupper. Jag noterade ibland 

att vissa deltagare ständigt hade ögonkontakt med chefen i gruppen istället för mig som 

samtalsledare, trots att det var jag som ställde frågorna och ledde samtalet. Det fanns enligt min 

åsikt en delvis förskjuten maktordning i fokusgruppssamtalet. Trots att chefen var en vanlig 

deltagare i fokusgruppssamtalen anser jag att hänsyn har tagits till hans överordnade titel. Om 

jag i efterhand fick justera gruppsammansättningen skulle jag inte utesluta cheferna från 

grupperna, det skulle omöjligt ge samma gruppdynamik och inte heller en allsidig diskussion. 

Jag tror att man kan behöva förtydliga relationen till varandra. Denna förskjutna maktrelation 

kan ha bidragit till att medarbetarna eller cheferna har reserverat sina åsikter som möjligtvis 
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skulle uppfattas som extrema eller motstridiga. Jag förtydligade i inledningen av dem bägge 

fokusgruppssamtalen att åsikter ska respekteras och att alla ska få komma till tals. I analysen av 

transkriberingen noterade jag inte att någon talade försiktigt om sina åsikter. Jag tror därför att 

denna effekt är försumbar.  

5.2 Resultatdiskussion och Slutsats 
Med utgångspunkt från resultatavsnittet kommer detta avsnitt fokusera på att studiens 

forskningsfrågor besvaras. Detta avsnitt redogör för hur medarbetare samt chefer på Atlas 

Copco uppfattar de befintliga utvecklingssamtalen. Med huvudsakliga resultat som utgångsläge 

kartläggs dessutom förbättringsområden till utvecklingssamtalen.  

5.2.1 Diskursanalysen  

Undersökningen på Construction Tools AB genomfördes med hjälp av enkäter för medarbetare 

respektive chefer. Detta med syfte att beskriva hur de anställda ser på de befintliga 

utvecklingssamtalen. För att ge studien ett djupare perspektiv genomfördes en diskursanalys av 

två fokusgruppssamtal bestående av chefer och medarbetare från arbetsplatsen. 

Diskursanalysen användes i denna studie som redskap för att få en förståelse av hur chefer och 

medarbetare i den sociala praktiken, dvs. i sin arbetsplats, karaktäriserar den diskursiva 

praktiken av utvecklingssamtal. Samt har studien intresse i att undersöka hur de anställda ser 

att sina utvecklingssamtal kan nå högre kvalité. Diskursen om utvecklingssamtal som chefer och 

medarbetarna befinner sig i definieras av utsagor från fokusgruppsamtalen, det vill säga 

samtalet är styrt av den sociala praktiken som den är en del av. Resultatet visar att chefer och 

medarbetares befinner sig i diskursiva praktiker om utvecklingssamtal som är i enlighet med 

den rådande diskursen som denna studie utgår ifrån i teoribygget. Deltagarna under 

fokusgruppssamtalen lyfter upp en del av teorin som ligger till grund för utvecklingssamtal. De 

talar även om och förtydligar att de är medvetna om att de befintliga utvecklingssamtalen inte 

utförs i enlighet med hur det egentligen ska vara.   Ur ett sociokulturellt perspektiv ger 

medarbetarnas redogörelse av ett försök till en social förändring där man byter ut elementen i 

diskursen. Man talar och tolkar nödvändigheten i ”förberedelse” och ”uppföljning” av 

utvecklingssamtal på ett mer utvecklingsinriktat lärande snarare än ett anpassningsinriktat 

(Ellström, 2002).  

5.2.2 Nya rutiner kan förbättra de befintliga utvecklingssamtalen  

För många medarbetare på teknikföretaget är det inte en självklarhet att förbereda sig till 

utvecklingssamtalet med frågor de vill diskutera med chefen. Detta sänker kvalitén på samtalen 

då förberedelsen är en förutsättning för lyckade utvecklingssamtal (Ronthy, 1998). Under 

fokusgruppssamtalen diskuterade grupperna hur de ansåg att förberedelse inför 

utvecklingssamtalen kan förbättras. Deltagarna i studien medgav att de ser att medarbetarna 

kan bli bättre på att förbereda sig om de får utrymme för det. Detta genom att avsätta en särskild 

tid för förberedelsen. Utan förberedelse är risken stor att samtalet inte mynnar ut i något.  

Tidigare forskning visar en aspekt om att ansvaret för förberedelse ligger hos båda 

samtalsparter men medarbetarna i denna studie menar att det kan behövas poängtera vikten av 

att komma förberedd inför ett utvecklingssamtal och för medarbetarna klargöra syftet med 

utvecklingssamtal. I en annan studie om utvecklingssamtal (Engquist, 1990) angav 

medarbetarna att en öppen och förutsättningslös diskussion mellan medarbetare och chefer där 

de tillsammans bestämde innehållet i samtalet var att föredra istället för att låta samtalets 

förberedelse styras av mallar med förutbestämda punkter. Deltagarna i denna studie vill se en 

förnyelse av mallarna. Förnyelsen innebär ett nytt samtalsinnehåll med tydliga kopplingar till 
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företagets övriga styrdokument. Det räcker inte enbart med styrdokument. Samtalen skall 

kopplas till verksamhetens mål utifrån företagets vision. 

Medarbetare som har varit anställda hos Atlas Copco en längre period angav under 

fokusgruppssamtalen att utvecklingssamtalen upplevs olika beroende på vem man har som chef. 

Hur givande medarbetaren upplever sitt utvecklingssamtal beror enligt medarbetarna på 

chefens karaktär och erfarenheter. Denna arbetsplats har inte utbildat chefer teoretiskt och 

praktiskt i genomförande av utvecklingssamtal. Arbetsplatsen har egna checklistor och mallar 

som behöver förnyas och vara mer tillgängliga. Studien visar att chefer har olika rutiner i 

genomförandet av utvecklingssamtal. Det finns inte någon uttalad eller skriftlig strategi på 

arbetsplatsen om hur uppföljningen ska genomföras. Trots det har jag i min undersökning mött 

en chef som har som tradition att följa upp utvecklingssamtal med medarbetarna. Detta innebär 

att vissa chefer har anpassat samtalen efter arbetsgruppens behov. Denna enkätstudie visar att 

sex av tio chefer på företaget anser att de i hög grad eller ganska hög grad behöver mer 

utbildning om utvecklingssamtal. Diskussionen under fokusgruppssamtalen rörde sig om de 

olika tolkningarna om utvecklingssamtalets genomförande i företaget. Medarbetarna kom 

underfund med att utvecklingssamtalen genomförs och upplevs på olika sätt beroende på vem 

man har som chef. Det finns önskemål om att enas om rutiner kring hur samtalsguiden ska 

hanteras samt tydliga riktlinjer om hur chefer ska administrera utvecklingssamtalet i dess olika 

faser.  

Uppföljningen av utvecklingssamtalen är minimal och detta har både chefer och medarbetarna 

uppmärksammat. Den bristande uppföljningen ger medarbetarna en känsla av att 

utvecklingssamtalen inte utmynnar i något.  Uppföljningen sker sällan, och då med initiativ av 

chefen eller medarbetaren. Andra uppföljningsmöten uppstår av spontant tack vare de 

vardagliga samtalen. Hos medarbetarna råder det brister i dokumentationen från 

utvecklingssamtalen, vilket kan ha en bromsande effekt på uppföljningen. Det är tyvärr ganska 

vanligt att uppföljning av utvecklingssamtal uteblir. En jämförelse med en annan undersökning 

som gjordes hos Volvo Parts (Josefsson och Thor, 2006) bekräftar att uppföljning är ett problem 

hos flera arbetsgivare. En av anledningarna till att det råder ett missnöje med 

utvecklingssamtalen på denna arbetsplats är som undersökningen visar, brist på uppföljning av 

samtalen. Ett förslag från deltagarna på fokusgruppssamtalen var att införa ett uppföljningsmöte 

ett halvår efter utvecklingssamtalet. Uppföljningsmötet ska ha fokus på handlingsplanen som 

har konstruerats av medarbetaren tillsammans med chefen under det ordinarie 

utvecklingssamtalet. Ledningen behöver ha tydliga riktlinjer om vem ansvaret för uppföljningen 

vilar på, medarbetaren eller chefen. Genom att följa upp utvecklingssamtalen visar chefen för 

medarbetarna att samtalen och de gemensamma bestämmelserna är viktiga och betydelsefulla. 

Genom att ta ansvar skapar man trygghet (Ronthy, 2004).  

När jag under ett av fokusgruppssamtalen förklarade att utvecklingssamtal är en investering 

som organisationer gör på sin personal och verksamhet ställde en medarbetare frågan ”om man 

satsar 100 kr på ett utvecklingssamtal, hur mycket kan man få tillbaka?”. Jag visste då inte lika 

mycket som jag vet idag och kunde inte svara på frågan. Men jag tycker att det är en bra fråga 

som är värd att diskutera. Jag kontaktade därför författaren Marika Ronthy och fick möjlighet att 

reflektera denna fråga med henne. De befintliga utvecklingssamtalen vill jag dela upp i två olika 

grupper, tjänstemän och arbetare. Tjänstemännens utvecklingssamtal behöver till en början 

följa rekommendationer från denna studie därefter tror jag de kan nå en högre kvalité. Däremot 

är det tveksamt om det ens är en bra investering av företaget att genomföra utvecklingssamtal i 
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det befitliga skicket för arbetare med tanke på så många som inte tror på instrumentet och ser 

att det inte leder till utveckling. Ronthy menar att det alltid är en investering för en chef att 

skapa engagemang och delaktighet bland medarbetarna. Ett sätt är att ha regelbundna 

utvecklingssamtal på såväl individ– som på gruppnivå. Hon menar vidare att den form som de 

flesta utvecklingssamtal genomförs på idag sällan kan ses som en större investering då de 

genomförs på ett instrumentellt och slentrianmässigt sätt. Synen på utvecklingssamtal och dess 

genomförande måste förändras i takt med att så mycket annat har förändrats i svenskt arbetsliv. 

5.2.3 Det finns förutsättningar för kvalitativa utvecklingssamtal  

Av resultatet ges en förståelse för att det finns goda kvalifikationer inom företaget för att 

genomföra utvecklingssamtal av hög kvalité. Den största andelen av medarbetarna har 

förtroende för cheferna vilket utgör ett villkor för samtal i de olika komfortnivåerna. Cheferna 

har med sitt ledarskap lämnad ett gott intryck hos medarbetarna där sju av tio anser att 

cheferna är goda lyssnare och vet vad medarbetarna vill. Cheferna anser att storleken på sina 

arbetsgrupper är i rätt storlekar för att kunna hantera utvecklingssamtal med varje enskild 

individ. Men ännu finns det mycket kvar att göra för att nå dit.  

Människorna i en organisation lär i samspel med individer i sin omgivning. I ett 

utvecklingssamtal har chefer och medarbetare ett tillfälle att lära av den ömsesidiga feed-back 

som de utbyter med varandra. Feed-back ska användas som redskap för att reflektera över hur 

man uppfattar varandra. Resultaten från undersökningen visar att det finns en ömsesidig saknad 

av feed-back, det krävs mer ansträngning för att feed-back från båda håll ska ge omsättning i 

lärande och ökad motivation. Ungefär varannan medarbetare är positivt inställt till hur bra sin 

chef är på att ge feed-back. Undersökningen säger inget om det är feed-back som uppkommer 

under utvecklingssamtalet eller i den dagliga kommunikationen. För att feed-back ska bli 

effektiv krävs en tillit och tilltro i relationen (Nilsson & Waldermarsson, 2007) vilken chefer och 

medarbetare på detta teknikföretag har. Förtroende gör att medarbetaren är mer mottaglig för 

feed-back från sin chef. Är även chefen mottaglig för feed-back från medarbetarna?  

Utvecklingssamtalen ska till skillnad från vardaglig kommunikation på arbetsplatsen ha tydliga 

syften och mål att uppfylla, därför genomförs dessa samtal efter tydliga restriktioner och mallar.  

Syftet med utvecklingssamtalen är att främja en kontinuerlig verksamhetsutveckling och alla 

som investerar tid och ansträngning ska kunna se resultat av samtalet. Denna studie visar att 

syftet med utvecklingssamtal på denna arbetsplats och målen som varje enskilt samtal ska 

uppfylla är inte självklart kända hos medarbetarna. Risken med ett oklart syfte och odefinierade 

mål av utvecklingssamtalen kan bidra till att samtalen tolkas på olika sätt. Det blir svårt för 

chefen och medarbetaren att tillmötesgå varandra under samtalet om båda har olika syften att 

uppfylla. Trots dessa skillnader visar undersökningen att en majoritet av de anställda är i stort 

sett nöjda med utvecklingssamtalen. I denna studie har jag belyst många perspektiv av 

utvecklingssamtal. Majoriteten av de 94 anställda som deltog i enkätstudien medgav att de är 

nöjda med samtalen i sin helhet. Det kan enligt min mening vara 94 olika anledningar att vara 

nöjd med utvecklingssamtalen. För att utvecklingssamtalet ska vara kvalitativa behöver de 

fokusera på verksamhetsutvecklingen. Under fokusgruppssamtalen sades det vid flera tillfällen 

att utvecklingssamtalet är för medarbetaren. Dessutom berättas det att det finns personal som 

har varit anställda i samma position under flera år. Jag menar inte att detta är fel men om 

utvecklingssamtalen ska ha individen i fokus så kommer de inte att vara givande för de 

långtidsanställda. Jag vill återigen koppla till en av Ronthys(2004) kvalitetsaspekter där hon 

menar att verksamhetsutvecklingen bör vara i fokus.  
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5.2.4 Det finns behov av verksamhetsanpassade utvecklingssamtal  

Att se samtalen som nödvändiga är en av utvecklingssamtalets kvalitetsaspekter enligt Ronthy 

(2004). Medarbetarna ska se samtalet som ett positivt bidrag till verksamhetsutveckling annars 

förloras förtroendet för det. I analysen spekulerade jag kring anledningen till varför 

utvecklingssamtal inte ses som nödvändigt och fann att den rådande organisationskulturen kan 

vara den som satt den normen. När jag redovisade resultaten för företagsledningen bekräftade 

några personalchefer att det råder strikta normer bland några yrkesgrupper där det är svårt för 

medarbetare att komma med avvikande åsikter. En självklar utmaning för ledningen blir att 

vända på denna attityd. För att få medarbetarna att se utvecklingssamtal som nödvändiga krävs, 

med all säkerhet, en ändring av strategier. Utvecklingssamtalen behöver anpassas efter de olika 

yrkesgrupperna, i synnerhet produktionspersonalen som visar stort missnöje med samtalen. 

Min pedagogiska bakgrund har hjälpt mig att förstå att utvecklingssamtalen på denna 

arbetsplats inte är anpassade efter produktionspersonalen.  Instrumentet utvecklingssamtal 

kallas idag för nytayloristiskt tänkande trots sina hundra år i verksamheten.  

5.2.5 Öka medvetenhet om skillnader mellan de två olika yrkesgrupperna 

Återkommande i undersökningen är icke slumpmässiga skillnader mellan tjänstemän och 

arbetare. I upplevelsen av hur man förbereder sig inför utvecklingssamtalen finns det en 

signifikant skillnad mellan tjänstemän och arbetare. Tjänstemän upplever i högre grad att de är 

förberedda till skillnad från arbetare. Man kan förmoda att det är de olika arbetssituationerna 

som ligger till grund för olika förutsättningar för förberedelse inför samtalen. Det finns 

signifikanta skillnader i hur medarbetarnas bedömning av storleken på arbetsgruppen där 

arbetare anser att cheferna har för många medarbetare att hålla utvecklingssamtal med. 

Tjänstemän är i högre grad mer framtidsorienterade när det kommer till utvecklingssamtal. 

Mindre än två av tio arbetare ser att samtalen leder till något vilket kan jämföras med andelen 

tjänstemän som motsvarar en av två. Det finns en signifikant skillnad i vilken grad tjänstemän 

och arbetare ser att utvecklingssamtalen är nödvändiga. Åtta av tio tjänstemän respektive 

endast tre av tio arbetare ser att utvecklingssamtalen är nödvändiga.  

Yrkesgrupperna kommer från olika utbildningsbakgrund och utför olika uppgifter på företaget. 

Deras arbetsmiljöer ser olika ut och storleken på arbetsgrupper skiljer sig åt. Kan man trots 

dessa skillnader förvänta sig dessa motsatser i attityder kring utvecklingssamtal? Till vidare 

forskning föreslår jag en djupare analys av arbetarnas utvecklingssamtal. Hur kan 

utvecklingssamtalen anpassas till denna yrkesgrupp? Kan man jämföra med hur andra företag i 

svenskt arbetsliv genomför lyckade utvecklingssamtal med kollektivarbetare? 

 

  



65 
 

Referenser  
 

Abrahamsson, Kenneth., Abrahamsson, Lena., Björkman, Torsten., Elström, Per-Erik. & 

Johansson, J. (2002). Utbildning, kompetens och arbete. Lund: Studentlitteratur.  

Ackerman, Christer. (2007). Chefen och medarbetaren – tankar om personlig utveckling och 

samspel på arbetsplatsen. Stockholm: Ekerlids förlag.  

Ekman, Gunnar. (2003). Från prat till resultat – Om vardagens ledarskap. Malmö: Liber AB. 

Ellström, Per-Erik. (1992). Kompetens., utbildning och lärande i arbetslivet – problem, begrepp 

och teoretiska perspektiv. Stockholm: Norsteds juridik AB.  

Engquist, Anders. (1990). Utvecklingssamtal som förändrings instrument - teoretisk och empirisk 

analys. Uppsala Studies in Education 36. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

Fellinger, Å. -M. (2005). Svåra medarbetarsamtal: En handbok för chefer. Falun: ScandBook. 

Geijer, Lena.  (2006). Presentation Fokusgrupper. DidaktikDesign  

Glaser, Barney G. & Strauss Anselm L. (1976). The discovery of grounded theory: strategies for 

qualitative research. Chicago: Aldine.  

Hägg, Kerstin. & Kuoppa, Svea-Maria. (2007). Professionell vägledning: med samtal som redskap. 

Lund: Studentlitteratur. 

Jäghult, Bo. (1988). Planeringssamtalet . Det planerade samtalet mellan chef och medarbetare 

(2:a upplagan). Malmö: Liber AB. 

Jönsson, Greger. (2004). Utvecklingssamtal och andra samtal som ledningsinstrument (4:e 

upplagan). Stockholm: Norstedts. 

Kumar, Ranjit. (2005). Research methodology: a step-by-step guide for beginners (2nd edition). 

London: SAGE 

Laclau Ernesto & Chantal Mouffe (1985). Hegemonin och den socialistiska strategin: Översättning 

Carl- Michael Edenborg 2008, Göteborg: Glänta 

Lindgren, Maria. (2001). Utvecklingssamtal mellan chefer och medarbete. Undersökning aven 

samtalstyp i arbetslivet. Lundastudier i nordisk språkvetenskap A56. Lund: Institutionen 

för nordiska språk. Lunds universitet.  

Ljungström Kerstin. (2001). Samtal på jobbet. Om medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och 

andra viktiga samtal. Malmö: Liber AB. 

Mikkelsen, Aslaug (1996). Medarbetarsamtal och lärande organisationer. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

Morgan, David. (1998). The Focus Group Guidebook. Focus group kit 1. Thousand Oaks, CA: Sage. 



66 
 

Nilsson, Björn. Waldemarson, Anna-Karin. (2007).  Kommunikation – samspel mellan människor 

(3:e upplagan). Lund, Studentlitteratur.   

Nyström, John. (1988). Klarspråk med chefen. Utvecklingssamtal ur medarbetarens perspektiv. 

Malmö: Liber Ekonomi.  

Ronthy Marika & Rosendahl Suzanne. (1999). Samtal som utvecklar, en handbok för chefer och 

medarbetare. Om viljan att förstå och göra sig förstådd.  Malmö: Liber AB.  

Ronthy, Marika. (2004). Utvecklingssamtalets 7 nycklar.  Malmö: Liber Ekonomi.  

Ronthy Östberg, Marika. (1998). Relationer & dialog på arbetsplatsen (2:a upplagan). Malmö: 

Liber Ekonomi.  

Stewart, David W. (2007). Focus Groups Theory and Practice (2:a upplagan). Applied Social 

Research Methods Series, Volume 20. London: Sage Publications Ltd. 

Stukát, Staffan. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. (2:a upplagan). 

Lund: Studentlitteratur  

Svedberg, Lars. (1992). Gruppsykologi. Lund: Studentlitteratur. 

Säljö, Roger. (2000). Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv (1:a upplagan). 

Stockholm: Norstedts akademiska förlag.  

Tendenljung, Dan. (Red.) (2008). Arbetsliv och pedagogik (2:a upplagan). Lund: Studentlitteratur 

AB.    

Wahlgren, Lars. (2012). SPSS steg för steg (3:e upplagan). Lund: Studentlitteratur. 

Wibeck, Victoria. (2000). Fokusgrupper - Om fokuserade gruppintervjuer som 

undersökningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 

Winther Jörgensen, M./Phillips, L. (1999/2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

 

  



67 
 

Bilagor 

BILAGA A – χ2 test 

 

  

Chi-Square Tests Value d.f 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Jag förbereder mig inför utvecklingssamtal 
genom att gå igenom anteckningar från 
förgående möte. 

Pearson 
Chi-Square 

23,440
a
 1 0 

N of Valid 
Cases 

84 
  

Note 
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 15,24. 
b. Computed only for a 2x2 table 

Jag förbereder mig inför utvecklingssamtal 
genom att gå igenom min nuvarande 
arbetssituation. 

Pearson 
Chi-Square 

4,312
a
 1 0,038 

N of Valid 
Cases 

84 
  

Note 
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 11,43. b. 
Computed only for a 2x2 table 

Jag förbereder mig inför utvecklingssamtal 
genom att fundera över mina framtida 
arbetsuppgifter och utvecklings- möjligheter. 

Pearson 
Chi-Square 

7,294
a
 1 0,007 

N of Valid 
Cases 

84 
  

Note 
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 10,67. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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BILAGA B – Mann-Whitneys U-test  
 

 RANKS 

 
 

Anställningsform N Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

A 

Jag anser att utvecklingssamtal leder till förändring 

på jobbet 

Arbetare 52 37,55 1952,50 

Tjänsteman 32 50,55 1617,50 

Total 84   

B 

Jag anser att utvecklingssamtal är nödvändiga 
 

Arbetare 52 33,30 1731,50 

Tjänsteman 32 57,45 1838,50 

Total 84   

C 

Jag dokumenterade det som sades under mitt 

senaste utvecklingssamtal  

Arbetare 52 33,64 1749,50 

Tjänsteman 32 56,89 1820,50 

Total 84   

D 

Jag är medveten om att det som sägs i 

utvecklingssamtal behandlas konfidentiellt 

Arbetare 52 36,57 1901,50 

Tjänsteman 32 52,14 1668,50 

Total 84   

E 

Jag har förtroende för min chef Arbetare 52 37,21 1935,00 

Tjänsteman 31 50,03 1551,00 

Total 83   

F 

Jag och min chef kommer lika förberedda till 

utvecklingssamtalet 

Arbetare 52 36,30 1887,50 

Tjänsteman 32 52,58 1682,50 

Total 84   

G 

Jag upplever att jag är väl förberedd inför 

utvecklingssamtalen 

Arbetare 52 36,00 1872,00 

Tjänsteman 32 53,06 1698,00 

Total 84   

H 

Jag ser att utvecklingssamtalen är viktiga för min 

utveckling 

Arbetare 52 36,73 1910,00 

Tjänsteman 32 51,88 1660,00 

Total 84   

I 

 Mina kollegor anser att utvecklingssamtal är 

nödvändiga 

Arbetare 52 37,11 1929,50 

Tjänsteman 32 51,27 1640,50 

Total 84   

J 

Jag anser att min chef har för många medarbetare 

att hålla utvecklingssamtal med 

Arbetare 52 48,25 2509,00 

Tjänsteman 32 33,16 1061,00 

Total 84   

K 

Jag behöver inte förbereda min inför 

utvecklingssamtal 

Arbetare 52 46,50 2418,00 

Tjänsteman 32 36,00 1152,00 

Total 84   

L Jag får ta del av materialet för utvecklingssamtal i 

god tid 

Arbetare 51 37,78 1927,00 

 Tjänsteman 32 48,72 1559,00 
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Total 83   

M 

Jag upplever att min chef tycker att 

utvecklingssamtal är meningsfulla 

Arbetare 52 38,15 1984,00 

Tjänsteman 32 49,56 1586,00 

Total 84   

N 

Platsen för mitt senaste utvecklingssamtal kändes 

bekväm  

Arbetare 52 38,52 2003,00 

Tjänsteman 32 48,97 1567,00 

Total 84   

O 

Jag vet i förväg hur lång tid utvecklingssamtalet 

kommer att ta 

Arbetare 52 37,29 1939,00 

Tjänsteman 32 50,97 1631,00 

Total 84   

 

 

 

Test Statistics, 

Grouping variable: 

Anställningsform  

A B C D E F 

Mann-Whitney U 574,500 353,500 371,500 523,500 557,000 509,500 

Wilcoxon W 1952,500 1731,500 1749,500 1901,500 1935,000 1887,500 

Z -2,483 -4,560 -4,416 -3,001 -2,529 -3,101 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,013 ,000 ,000 ,003 ,011 ,002 

 

Test Statistics, -

Grouping variable: 

Anställningsform 

G H I J K L 

Mann-Whitney U 494,000 532,000 551,500 533,000 624,000 601,000 

Wilcoxon W 1872,000 1910,000 1929,500 1061,000 1152,000 1927,000 

Z -3,212 -2,913 -2,719 -2,925 -1,992 -2,136 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 ,004 ,007 ,003 ,046 ,033 

 

Test Statistics, 

Grouping variable: 

Anställningsform 

M N O 

Mann-Whitney U 606,000 625,000 561,000 

Wilcoxon W 1984,000 2003,000 1939,000 

Z -2,218 -2,046 -2,604 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,027 ,041 ,009 
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BILAGA C – Enkät för medarbetare  
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BILAGA D – Enkät för chefer  
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BILAGA E - Brev inför fokusgruppsamtal 
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