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Sammanfattning  

Syftet med denna uppsats var att genom kvalitativa djupintervjuer av chefer och medarbetare 

studera, beskriva och förstå fenomenet utvecklingssamtal. Undersökningen genomfördes i en 

medelstor svensk försvarsindustri enligt en fenomenologiskt inspirerarad metodik. För att 

analysera studiens resultat utvecklades ett teoretiskt ramverk baserat på förväntansteori, 

moderna psykologiska kontrakt och Maslows behovshierarki. Studien visade att 

utvecklingssamtal fyller flera behov och har potential att öka medarbetarnas trivsel, 

engagemang och motivation. På motsvarande sätt kan dock utvecklingssamtal även skapa 

missnöje och sänka motivation om dess resultat upplevs som ett brott mot de informella 

psykologiska kontrakt som återfinns på arbetsplatsen. Det är därför mycket viktigt att moderna 

kunskapsorganisationer försöker hitta rätt former för utvecklingssamtal och därmed skapar 

förutsättningar för engagemang och motivation bland sina medarbetare.  
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Inledning 

Bakgrund 

Önskemålet då jag valde tema för min magisteruppsats var att ämnet skulle beröra 

utvecklingssamtal i arbetslivet i någon form. Eftersom utvecklingssamtal, som Lindgren (2001) 

påpekar i sin avhandling, är något unikt för det svenska arbetslivet, känner jag som invandrare 

mig särskilt intresserad av frågor som rör denna företeelse. Genom djupare insikt i frågor som 

rör utvecklingssamtal breddar jag min yrkeskompetens och förståelse för det svenska 

arbetslivet.  

 

I dagens moderna organisationer fokuseras mycket på målstyrning, personal som resurs, 

ledarutveckling, kompetensförsörjning och önskan att bli en attraktiv arbetsgivare. Därmed har 

chefernas kommunikation med sina medarbetare i någon form av strukturerat samtal, som 

exempelvis utvecklingssamtal, nästan blivit ett måste. Utvecklingssamtal har idag blivit en 

institutionaliserad praxis i Sverige, som innebär att det ses som självklart chefsarbete (Fellbom 

2013). Att utvecklingssamtal anses ha stor betydelse i organisationer vittnar även de pengar och 

den tid många arbetsgivare satsar på området (Lindgren 2001).  Utvecklingssamtal anses vara 

ett bra ledarskapsverktyg för att utveckla både organisationen och medarbetarna. Eftersom 

organisationer satsar resurser på utvecklingssamtal vill de naturligtvis även att de genomförs 

och leder till ett bra resultat. 

 

Trots att utvecklingssamtal anses vara en mer eller mindre självklar företeelse i dagens 

organisationer, finns det många problem förknippade med utvecklingssamtalet. Som några kan 

nämnas olika syften, oklara förväntningar bland medarbetarna och ibland även låg 

genomförandegrad. Lindgren (2001) påpekar att erfarenheten av utvecklingssamtal i 

organisationer är stor, men däremot saknas allmänt vedertagen kunskap om fenomenet då 

utvecklingssamtalet genomförs individuellt och kunskapen inte sprids vidare. Enligt Mikkelsen 

(1998) har det vidare bedrivits mycket begränsad forskning om utvecklingssamtal och dess 

konsekvenser för medarbetare och organisation. Det finns alltså inga allmänna ”sanningar” om 

hur man ska lyckas med utvecklingssamtal och därmed få medarbetarna att se framemot 

samtalet istället för att kanske se det som ett onödigt måste.  

 

Kombinationen av organisationers stora investeringar i utvecklingssamtal, samt bristen på 

formell kunskap om företeelsen motiverar ytterligare forskning inom området. Jag har därför 
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valt att studera utvecklingssamtal i en organisations som investerar mycket inom området, för 

att på så sätt kunna bidra till kunskapsbildningen runt företeelsen. 

 

Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna uppsats var att genom kvalitativa djupintervjuer av chefer och medarbetare 

studera, beskriva och förstå fenomenet utvecklingssamtal i ett svenskt företag. De 

forskningsfrågor jag har valt att fokusera på för att uppnå detta syfte är: 

 Hur upplever chefer och medarbetare fenomenet utvecklingssamtal i den studerade 

organisationen? 

 Vad påverkar chefers och medarbetares upplevelser av fenomenet utvecklingssamtal i 

den studerade organisationen? 

 

Företaget 

Studien genomfördes i en medelstor svensk försvarsindustri som vid tidpunkten för studien 

hade drygt 1 200 anställda. Det är ett företag som har vuxit mycket på tjänstemannasidan de 

senaste åren och håller på att utvecklas från att ha varit en traditionell verkstadsindustri till att 

bli ett högteknologiskt kunskapsföretag. I resultatavsnittet nedan beskrivs studiens 

organisatoriska kontext i mer detalj. 

 

Metod 

I detta avsnitt presenteras den vetenskapliga utgångspunkt och metod som har legat till grund 

för uppsatsarbetet. Avsnittet avslutas med en diskussion om studiens metod, validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet, samt de etiska principer som har styrt arbetet.    

 

Vetenskaplig utgångspunkt 

Den vetenskapliga utgångspunkten visar forskarens synsätt och är en av de första valen som 

forskaren gör efter att har valt studiens problemområde (Groenewald 2004). Eftersom 

uppsatsens syfte var att beskriva och förstå utvecklingssamtal utifrån chefers och medarbetares 

upplevelser av fenomenet, valdes en fenomenologisk utgångspunkt. Fenomenologi har en 

omfattande empirisk forskningstradition och som forskningsansats används fenomenologi ofta 

i modern samhällsvetenskap och psykologi där människors upplevelser studeras (Bengtsson 

1988). Själva ordet ”fenomen” kommer ifrån det grekiska ordet ”phainomenon” som i sin tur 

betyder ”det som visar sig”.  Birgerstam (1999) förklarar, ”Detta syftar på en företeelse i den 
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konkreta verkligheten då den uppenbarar sig naturligt för en som den är i sin variationsrikedom 

och föränderlighet.” En persons uppfattning om något fenomen innehåller allt från faktiska 

erfarenheter, engagerade minnen, förhastade antagande till viljeyttringar och tysta önskningar 

gällande fenomenet enligt Birgerstam (1999). Inom fenomenologi är individens subjektivitet 

viktigt då det är individen som konstruerar betydelsen alltså är ursprunget till betydelsen (Sages 

& Dahl 1999). Att anta fenomenologi som vetenskaplig utgångspunkt betyder att anta ett 

aktörsperspektiv d.v.s. perspektivet inifrån – den upplevande personens ståndpunkt (Kvale 

1997). 

 

Undersökningens ontologiska utgångspunkt, dvs. hur världen är beskaffad, är att världen är 

sådan som man upplever och erfar den med sina sinnen.  Undersökningens epistemologiska 

utgångspunkt dvs. hur vi får kunskap om världen, är att kunskapen ska sökas i det som 

medvetandet uppfattar eller i det som upplevs (Sohlberg & Sohlberg 2006). 

 

Metodbeskrivning 

Inom fenomenologisk forskningsmetod arbetar man induktivt. Det innebär att man inte utgår 

från existerande teorier eller har i förväg formulerade hypoteser som sedan styr datainsamlingen 

(Birgerstam 1999). Genom att anta ett aktörsperspektiv försökte jag istället först se 

utvecklingssamtalet utifrån de anställdas livsvärld, d.v.s. världen så som de uppfattar den och 

sedan knyta dessa resultat till existerade teorier och tidigare forskning (Sage & Dahl 1999). 

Detta återspeglas även i uppsatsen struktur där teoretisk referensram och tidigare forskning 

återfinns efter resultatdelen. Eftersom studiens syfte var att ”… beskriva och förstå …” kan man 

kalla studien deskriptiv. Kvale (1997) menar att ett deskriptivt tillvägagångssätt är centralt inom 

fenomenologi, då man beskriver fenomenet utifrån intervjupersonernas upplevelser.  

 

Inom fenomenologi är det viktigt att studera fenomen i sitt naturliga sammanhang. Det kan 

enligt Birgerstam (1999) ske endera direkt genom deltagande, eller indirekt genom inlevelse. 

Eftersom deltagande observation inte på ett enkelt sätt kan svara på mina forskningsfrågor 

angående hur chefer och medarbetare upplever utvecklingssamtal, eller vad som påverkar 

upplevelsen, valdes indirekta studier av fenomenet. Som datainsamlingsmetod valdes 

kvalitativa djupintervjuer på arbetsplatsen. Ett viktigt skäl till att en kvalitativ metod valdes var 

att kunna undvika förberedelser i form av kategorisering, definition och differentiering i enkäter 
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och frågeformulär. På så sätt undvek jag att tvinga min egen förförståelse om fenomenet in i 

studien (Sages & Dahl 1999). 

 

Sages & Dahl (1999) menar att ”Forskningsobjektets egenskaper bör vara den enda ledstjärnan 

för val och utveckling av en lämplig undersökningsmetod”. För att få en grundförståelse om 

fenomenologisk forskningsmetod studerade jag dock ett antal artiklar inom fenomenologi. Den 

metod som jag slutligen utvecklade för att passa behoven i denna studie inspirerades av två 

publicerade metoder (se Figur 1).  

 

 

  

Figur 1. Metodens huvuddelar, baserad på (Birgerstam 1999) och (Groenewald 2004). 

 

Den första av dessa metoder beskrevs av Birgerstam (1999) i artikeln ”Ett fenomenologiskt 

tillvägagångssätt, en parallell till visualisering som arbetsmetod” och den andra metoden 

beskrevs av Groenewald (2004) i artikeln ”A Phenomenological Research Design Illustrated”. 

Avsnitten nedan beskriver de olika stegen i min metod i mer detalj. 
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Urval 

För att belysa fenomenet utvecklingssamtal så fullständigt som möjligt eftersträvades att göra 

urvalsgrupperna så breda och heterogena som möjligt. Därför gjordes ett målinriktat urval med 

maximal variation (Patton 2004). Urvalskriterierna definierades i samråd med företagets 

personalavdelning och den akademiska handledaren. Själva urvalet genomförde jag sedan själv 

med hjälp av företagets personalkatalog, data från företagets rapporteringssystem för 

utvecklingssamtal, samt en medarbetarundersökning som nyligen hade genomförts på företaget.  

Groenewald (2004) rekommenderar långa intervjuer med ca 10 personer i fenomenologiska 

undersökningar. Baserat på denna tumregel bestod mitt initiala urval av 12 respondenter från 

två populationer, sex chefer och sex medarbetare. På grund av bortfall blev dock det slutliga 

antalet respondenter just 10 individer, fem chefer och fem medarbetare. 

 

Avdelningarnas rapporteringsgrad av utvecklingssamtal var det viktigaste urvalskriteriet när 

cheferna skulle väljas. Tre chefer skulle väljas från de avdelningar som uppvisade 100% 

rapporterings- och genomförandegrad och tre chefer skulle väljas från avdelningar som 

uppvisade 0% rapporterings- och genomförandegrad. Bland de chefer som uppfyllde det första 

kriteriet försökte jag välja respondenter med så stor spridnings som möjligt angående 

anställningstid som chef och antal underställda. Jag försökte även eftersträva jämn 

könssamansättning i urvalsgruppen. Detta visade sig dock var omöjligt eftersom principen blev 

motstridig den viktigaste urvalsprincipen om rapporteringsgrad av utvecklingssamtalet. 

 

När det gällde medarbetarna så var det viktigaste urvalskriteriet huruvida man ansåg att 

utvecklingssamtal var givande eller inte enligt medarbetarundersökningen. Tre skulle väljas 

från avdelningar som ansåg att deras utvecklingssamtal på avdelningen var givande och tre från 

avdelningar som av såg att det inte var givande.  Bland dem som uppfyllde det första kriteriet 

försökte jag välja respondenter med så stor spridning som möjligt angående storlek på 

arbetsgruppen och anställningstid på företaget. För att få mer rättvis bild av fenomenet försökte 

jag vid urvalet även åstadkomma jämn könsfördelning bland respondenterna.  

 

Intervjuguide 

Vid utformning av intervjuguiden försökte jag att ”glömma” mina kunskaper och tidigare 

erfarenheter om utvecklingssamtal. Det brukar inom fenomenologi kallas ”bracketing”, att man 
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sätter sin förförståelse inom parantes. Med några få öppna frågor försökte jag förutsättningslöst 

ge respondenterna möjlighet att berätta vad de själva ansåg vara viktigast om/med fenomenet.  

 

Enligt Svenssons & Starrins (1996) modell genomförde jag först en pilotstudie där 

intervjuguiden testades på två anställda från företaget. Tyvärr visade det sig då att denna 

intervjuguide inte gav tillräckligt mycket relevant information om utvecklingssamtal. 

Testpersonerna hade svårt att berätta fritt om fenomenet utan någon vägledning av frågor, 

samtalet kändes därför ansträngt och icke givande. Därför modifierades intervjuguiden till att 

innehålla ett något större antal öppna frågor. Eftersom intervjuare ses som medskapare av 

resultatet genom sin interaktion med respondenten (Svensson & Starrin 1996), var jag dock 

noggrann med att frågorna skulle vara väldigt öppna (fenomenologiskt inspirerade) för att 

minimera min påverkan på resultatet. Den slutliga intervjuguiden återfinns i Bilaga 1 i denna 

uppsats. 

 

Intervjuer och transkribering 

Intervjuerna inleddes med att syftet med studien förklarades utan att bekanta intervjupersonerna 

med de centrala forskningsfrågorna. Jag poängterade också att det var viktigt att respondenterna 

alltid utgick från sina egna faktiska erfarenheter om utvecklingssamtal på företaget och inte 

utvecklingssamtal generellt sett. Termen ”utvecklingssamtal” definierades inte inför studien 

och angavs därmed inte heller till respondenterna. Det fanns två anledningar till detta. För det 

första för att inte påverka respondenters uppfattning av fenomenet och för det andra att jag själv 

skulle behålla ett öppet sinne för ny information. För varje intervju hade jag bokat ett enskilt 

rum på företaget där vi ostört kunde genomföra intervjun.  Alla intervjuer spelades in digitalt, 

vilket gav mycket bra ljudkvalitet på samtliga intervjuer. 

 

Datainsamlingen gick till så att intervjupersonen ombads beskriva utvecklingssamtal utifrån ett 

antal öppna frågor. Antalet faktiska frågor varierade i varje intervju då jag försökte bygga upp 

varje intervju som ett samtal där respondenten går igenom olika frågorna med mig. Det gavs 

alltid utrymme för intervjupersonen att diskutera fritt runt det hen ansåg vara intressant. För att 

åstadkomma mer uttömmande svar och minimera missförstånd och tvetydigheter ställde jag 

uppföljningsfrågor som t.ex. ”Skulle du kunna förtydliga?”, ”Kan du utveckla?”, etc.  Detta 

kallas för ”probing” och kan även utövas genom att visa intresse genom kroppsspråk, ljud och 

ord som ”mmm... det var intressant” (Svensson & Starrin, 1996). Hela tiden under intervjuerna 
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försökte jag vara en aktiv och uppmärksam lyssnare. För att underlätta aktivt lyssnande gjordes 

även små fältanteckningar under intervjuerna, exempelvis hur personer uppförde sig, reagerade 

på frågor, etc. Dessa fältanteckningar användes även senare under databearbetning/analys och 

presentation av resultatet (Svensson & Starrin 1996; Groenewald 2004).  Intervjuerna 

avslutades då varken jag eller respondenten hade något mer att tillägga eller fråga. Tidsmässigt 

pågick intervjuerna från ca 45 min till 1,5 timme.  

 

Samtliga 10 inspelade intervjuer transkriberades maskinellt så ordagrant som möjligt och så 

nära i tiden som möjligt efter dess genomförande. Detta resulterade i ca 110 sidor rådata att 

bearbeta. Baserat på undersökningens frågeställningar om chefers och medarbetares 

uppfattning om fenomenet delades det transkriberade materialet upp i två delar, fem 

chefsintervjuer och fem medarbetarintervjuer. Den följande databearbetningen skedde utifrån 

denna uppdelning. Först bearbetades chefers och sedan medarbetarnas intervjuer.  

 

Bracketing och fenomenologisk reduktion 

Målet med bracketing och fenomenologisk reduktion är att försöka förstå och uppfatta 

respondenters livsvärld och upplevelser av fenomenet. Dvs. man försöker att förstå innebörden 

ur respondentens synvinkel utan att forskarens egna tolkningar ska påverka intervjupersonens 

livsvärld. Under detta steg måste forskaren enligt Groenewald (2004) tillåta datamaterialet att 

tala. Praktiskt innebar detta i min studie att hela det transkriberade materialet lästes igenom två 

gånger för att skaffa sig en helhetskänsla enligt rekommendation från (Sages & Dahl 1999). 

Medan materialet lästes gjorde jag även små anteckningar i form av överstrykning av nyckelord 

som intuitivt kändes skulle vara till hjälp för att förstå fenomenet ur berättarens synpunkt. Under 

läsningen följdes Birgerstams (1999) rekommendationer genom att jag försökte göra varje text 

till min egen och identifiera mig med berättaren. Efter två genomläsningar hade jag skapat mig 

en svag uppfattning om centrala mönster och struktur i det omfattande materialet. De olika 

intervjuerna innehöll delvis samma och delvis helt motstridig information om fenomenet. 

 

Urskiljning av betydelsefulla uttalanden   

När jag hade skaffat mig helhetsuppfattning om respondenternas berättelser började jag leta 

efter mindre avgränsade betydelseenheter (Birgerstam 1999; Sages & Dahl 1999; Groenewald 

2004). Jag läste igenom varje utskriven intervju och markerade avgränsade uttalanden som hade 

betydelse för undersökningens syfte och frågeområden. Med ett betydelsefullt uttalande menar 
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jag här enligt Birgerstams (1999) definition ”... ett litet stycke text som beskriver ett meningsfullt 

och avgränsat tankeinnehåll”. Det här kan sägas vara en form av öppen kodning som används 

inom grounded theory, dvs. kodning utan på förhand uppställda koder (Svensson & Starrin 

1996). Valet av dessa uttalanden styrs med hjälp av den tidigare skaffade helhetsförståelsen. 

Genom att hitta och urskilja dessa betydelsefulla uttalanden i texten födds det ny förståelse för 

relationer mellan viktiga delar i materialet. (Birgerstam 1999).  

 

I Figur 2 exemplifieras detta steg där betydelsefulla uttalanden markeras i det transkriberade 

materialet. Dessa betydelsefulla uttalanden fick även en unik identifierare som bestod av 

intervjuns bokstavsbeteckning samt ett löpnummer. Exempelvis i intervju A så identifieras 

betydelsefulla uttalanden med A1, A2, A3, etc. Enligt Birgerstam (1999) är numrering av 

uttalanden viktigt för att vid senare arbete med datamaterialet alltid kunna hitta tillbaka till 

ursprungstexten och göra rätt bedömning av respondenternas uttalande och på så sätt undvika 

feltolkningar eller placering i fel kategorier. Liknande uttalanden ur texten reducerades, så att 

bara en version av betydelsefulla uttalanden ”sparades”. I möjligaste mån bibehålls 

respondenternas eget språk vid reducering. Om det fanns väldigt många likartade uttalanden 

med samma innehåll skrev jag dock den centrala meningen från alla uttalanden för att minimera 

ordmängden i materialet. Detta gjordes med trohet mot originaluttalanden och med så minimal 

tolkning som möjligt. Det varierade kraftigt hur många betydelsefulla uttalande som kodades i 

varje intervju. Sammanlagt kodades 942 uttalanden från chefer och 830 uttalanden från 

medarbetare. Det resulterade i ett rikt datamaterial att arbeta vidare med.  

 

 

Figur 2. Exempel på betydelsefulla uttalanden i det transkriberade materialet 
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Skapa kategorier genom att bilda kluster av betydelsefulla uttalanden 

Efter att den transkriberade texten var uppbruten i små betydelsefulla uttalanden gick jag enligt 

Groenewalds (2004) metod över till att skapa kategorier genom att gruppera betydelsefulla 

uttalanden. Denna process kallas klustring. I detta steg börjar man se att innehållet i många 

betydelsefulla uttalanden ibland är av samma karaktär, av samma sort eller tvärtom skiljer sig 

åt eller förmedlar helt annan synvinkel av samma innehåll. Varje kategori namnges med en 

passande rubrik eller mening som uttrycker kategorins essens (Birgerstam 1999; Groenewald 

2004). 

 

Under detta steg börjar en djupare förståelse för fenomenet utkristallisera sig. Klustrens 

textuella beskrivningar svarar på vad fenomenet är. De nyskapade kategorierna innehöll allt 

från väldigt många betydelsefulla uttalanden till bara ett enstaka uttalande. Under arbetets gång 

prövade jag mig fram att bilda olika kategorier och omgrupperade uttalanden gång på gång för 

att försöka hitta det bästa sättet att redovisa respondenternas åsikter samtidigt som jag försökte 

minimera mitt eget inflytande på kategoribildningen. Med denna metod är det inte ovanligt att 

det förekommer överlapp av innehåll i olika kategorier, eftersom ett betydelsefullt uttalande 

kan innehålla flera centrala budskap (Groenewald 2004; Birgerstam 1999). Det varierade 

kraftigt hur många kategorier som slutligen fanns i varje intervju. 

 

Även under detta steg är det av stor vikt att hela tiden vara självgranskande och vid behov söka 

tillbaka till den ursprungliga textkällan. Tidigare numrering av betydelsefulla uttalanden 

bibehålls därför. Figur 3 visar ett exempel på hur klustringen av betydelsefulla uttalanden till 

kategorier gick till. 

 

 

Figur 3. Exempel på hur kluster av betydelsefulla uttalanden bildar kategorier. 
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Skapa gemensamma teman utifrån kategorier  

Genom kategorisering och tematisering hittas mönster och struktur som inte direkt framträder 

i ursprungliga transkriberade materialet (Kvale 1997). Efter att materialet var kategoriserat 

skapade jag därför övergripande teman genom att besläktade kategorier slogs ihop och 

namngavs med en rubrik. Jag försökte på detta sätt hitta fenomenets struktur och svara på hur 

fenomenet är beskaffat (Birgerstam 1999). Även under detta steg pågick det ett ständig 

pendlande fram och tillbaka i materialet för att säkerhetsställa att respondenternas utsagor 

förstås, tolkas och grupperas rätt. 

 

Arbetet resulterade i totalt 8 teman som innehöll en, få eller flera kategorier från de olika 

intervjuerna. Dubbletter från de olika intervjuerna reducerades genom att välja endera ett 

originaluttalande eller genom att jag själv skrev om det centrala budskapet i allas uttalanden så 

nära respondenternas egna ord som möjligt. Målet var dock att lämna kvar uttalanden som 

tillkom med en ny information även om den var bara i liten grad nytt. Resultaten blev en textuell 

beskrivning av respektive tema som presenteras i uppsatsens resultatdel. Figur 4 visar ett 

exempel på hur olika kategorier knöts samman för att bilda ett tema.  

 

 

Figur 4. Exempel på hur kategorier ger gemensamma teman. 

 

Beskriv fenomenets essens  

Inom fenomenologi intresserar man sig för hur saker och ting egentligen förhåller sig och letar 

efter det studerade fenomenets essens, dvs. dess inre väsen. Min metods sista steg var att utifrån 

de olika kluster (vad) och teman (hur) som kunde urskiljas i materialet beskriva essensen av det 

studerade fenomenet. Enligt Husserl (Bengtsson 1988) är detta en intuitiv process där man 

försöker hitta den röda tråd som löper genom hela fenomenet.  Denna röda tråd presenteras i 

uppsatsens resultatavsnitt. Man kan beskriva arbetet som att leta efter ett relativt regelbundet 

mönster i en större oreda. 
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Metoddiskussion  

Målet med att arbeta induktivt enligt en fenomenologisk inspirerad metod var att angripa 

studien med ett öppet sinne och inte låta mina förutfattade meningar om utvecklingssamtal 

påverka resultatet. Som Kvale (1997) konstaterar så gör den kvalitativa forskningsintervjun det 

lättare att ”ta fram” respondenternas egna upplevelser av fenomenet berättade med egna ord än 

andra metoder. Generellt sett lyckades detta bra, respondenternas egen bild av fenomenet 

återspeglas på ett bra sätt i studiens resultat. Det svårast momentet att tillämpa denna 

”bracketing” på var i utvecklingen av intervjuguiden. Det var en svår balansgång att hitta en 

samtalsguide som gav tillräckligt mycket stöd för att samtalet skulle flyta bra och samtidigt inte 

styra respondenterna i deras tankegångar. 

 

Validitet och reliabilitet  

Verifiering av kunskap diskuteras i relation till validitet och reliabilitet som är centrala 

begreppen i forskning och syftar på studiens kvalitet i alla stadier (Kvale 1997). Validitet 

(giltighet) syftar på hur pass bra man undersöker det som avsetts att undersökas. Reliabilitet 

(pålitlighet) innebär sannolikheten att man vid upprepade mätningar kommer fram till samma 

resultat. I kvalitativa studier är dock reliabilitet och validitets tätt sammanflätade. Därför ersätts 

ibland begreppen med andra begrepp med bredare innebörd i mer utvecklad form som 

exempelvis förståelse, tillförlitlighet, trovärdighet, pålitlighet, konfirmerbarhet, etc. (Svensson 

& Starrin, 1996). Nedan beskriver jag kort vilka kvalitetshöjande åtgärder jag vidtog i denna 

studie.  

 

Både i intervjuguiden och under själva intervjuerna undvek jag ledande frågor för att inte 

påverka resultatet. Jag stärkte vidare studiens trovärdighet genom att jag spelade in intervjuerna, 

vilket gav mig möjlighet att slappna av, lyssna och fokusera på det som respondenterna sade. 

Jag gjorde små fältanteckningar under samtalet och direkt efter intervjuerna, samt även under 

själva analysen (Kvale 1997). Mitt sätt att motarbeta att respondenterna gav oärlig eller 

förvrängd information var att ställa följdfrågor och på så sätt upptäcka eventuella ”oärlighets 

försök”, samt notera mina observationer skriftligt. Mitt sätt att minimera feltolkningar vid 

transkribering var att själv transkribera intervjuerna ordagrant utan meningskoncentrering. 

Transkriberingen genomfördes dessutom snarast möjligt efter respektive intervju medan 

intervjusituationen fortfarande var färsk i minnet. Min databearbetnings pålitlighet och 

trovärdighet stärks genom jag identifierade korta betydelsefulla uttalandena, vilket ger mindre 
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utrymme för okontrollerade tolkningar (Sages & Dahl 1999). Varje betydelsefullt uttalande 

numrerades, vilket även gjorde bearbetning av datamaterialet lättare och analysen mer noggrann 

(Sages & Dahl 1999). För att stärka min ”bracketing” och minimera risken att bli bunden i redan 

antagna ”sanningar” senarelade jag min litteratur- och teorigenomgång till efter 

databearbetningen.  Risken med denna strategi är dock att man blir den ”naive observatören” 

(Svensson & Starrin 1996), men det problemet uppstod aldrig tack vara min akademiska 

bakgrund från p-programmet. Slutligen stärkte även studiens trovärdighet genom att hela tiden 

pendla fram och tillbaka från det ursprungliga materialet till skrivandet i alla dess faser för att 

eliminera eventuella feltolkningarna av respondenternas uttalanden. 

 

Generaliserbarhet  

Målet med denna studie var inte att komma fram till någon kvantifierbart och brett 

generaliserbart resultat. Studien syftade istället till att beskriva och förstå utvecklingssamtal i 

en specifik organisation. Resultatet går därmed inte enkelt att generalisera till andra 

sammanhang. Istället har jag beskrivit studiens organisatoriska kontext och därmed gett 

förutsättningar till läsaren att själv dra slutsatser om vilka delar av resultatet som går att 

generalisera till dess kontext och inte (Sharan 1994). Beskrivningen av studiens organisatoriska 

kontext återfinns i resultatavsnittet nedan.  

 

Etiska principer 

För att säkerställa att etiska principer följdes genom hela forskningsprocessen utgick jag från 

Kvales (1997) etiska riktlinjer. Alla tilltänkta respondenter blev informerade inför varje intervju 

om undersökningen syfte och genomförande, samt att det var de själva som avgjorde om de 

ville delta i undersökningen eller inte.  Dessutom blev tilltänkta respondenter informerade om 

att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande i undersökningen utan att behöva argumentera 

för varför. Vidare efterfrågades samtycke till att intervju skulle spelas in och respondenterna 

informerades hur deras anonymitet försäkrades. Alla som deltog i studien hade rätt till 

anonymitet. De åtgärder som vidtogs för att säkerställa anonymiteten var att de olika 

intervjuinspelningarna namngavs med bokstäver i alfabetiskt ordning och inte med 

respondenternas namn. Dessutom var det endast jag som genomförde intervjuerna som hade 

möjlighet att lyssna på inspelningarna. Inspelningarna raderades vidare efter att studien var 

slutförd. Åtgärder vidtogs även för att inte göra fältanteckningar och tidigare versioner av 

uppsatsen tillgängliga för utomstående (Kvale 1997; Patton 2004; Svensson & Starrin 1996). 
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Resultat 

För att skapa en bättre förståelse för studiens organisatoriska kontext påbörjas 

resultatredovisningen med en sammanfattning av en förstudie som genomfördes vid företaget. 

Efter förstudien presenteras de åtta teman som utkristalliserade sig under den fenomenologiska 

analysen. Avsnittet avslutas sedan med en beskrivning av fenomenets essens. 

 

Studiens organisatoriska kontext 

För att bilda mig en bättre uppfattning om företaget och dess syn på utvecklingssamtal 

genomfördes en förstudie på företaget. Förstudien syftade också till att kunna ge läsaren en 

djupare beskrivning av studiens organisatoriska kontext. Förstudien bestod dels av intervjuer 

med tre representanter från företagets personalavdelning och dels en genomgång av ett antal 

interna dokument som ansågs relaterade till studiens syfte. Dessa dokument inkluderade 

företagets personalpolicy, chefspolicy, instruktioner för kompetensutveckling, mall för 

utvecklingssamtal, introduktionsprogram för nyanställda, utbildning för nyblivna chefer, 

utbildning för erfarna chefer och utbildning i svåra samtal. Jag studerade även mer allmän 

information, så som företagspresentationer och företagets intranät. 

 

Som jag tidigare nämnt är företaget en svensk försvarsindustri som vid tidpunkten för studien 

hade drygt 1 200 anställda och höll på att utvecklas från en traditionell verkstadsindustri till ett 

högteknologiskt kunskapsföretag. Utveckling av personalen ses som en viktig del av 

verksamhetsutvecklingen på företaget. Kompetensutveckling anses vara ett medel att hålla sig 

längst fram inom sitt affärsområde. Målet är att alla medarbetare på företaget ska ta sitt ansvar 

i detta och vidareutveckla sin kompetens. I det sammanhanget pekas utvecklingssamtal ut som 

ett viktigt medel för måluppfyllnad. Utvecklingssamtalet är obligatoriskt och skall genomföras 

minst en gång per år. Samtalet ska ta mellan 1-2 timmar och äga rum på en ostörd och neutral 

plats. 

 

Företaget definierar utvecklingssamtalet som ”… ett välplanerat personligt samtal mellan chef 

och medarbetare.” Det är ett samtal där tydliga roller bibehålls och ömsesidig och dialog 

eftersträvas. Utvecklingssamtalet anses fylla en funktion som vardagskommunikationen inte 

kan ersätta, det har en speciellt avsatt tid och förberedda deltagare som för ett strukturerat samtal 

inom specifika frågeområden. Samtalet är ett viktigt lednings-, styr- och utvecklingsverktyg 
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med vilken man ska klargöra och förankra organisationens mål och strategier. Det hjälper vidare 

till att ta till vara på och utveckla kompetensen hos varje enskild individ samt verksamheten. 

Utvecklingssamtalet ses även som ett bra tillfälle att ge feedback till sin medarbetare och få ny 

information. Man ser utvecklingssamtalet som en naturligt återkommande dialog mellan chef 

och medarbetare med ett öppet och ärligt utbyte av tankar om olika utvecklingsvägar. Enligt 

mallen för utvecklingssamtal är företagets syfte med samtalet att ”… att utveckla dig som 

medarbetare, mig som ledare och vår verksamhet.” Samtalets fokus är dock i första hand att 

utveckla medarbetaren. Samtalet anses vara ett utmärkt tillfälle för medarbetare att visa vad hen 

vill göra med sin framtid och ta initiativ till sin utveckling. På företaget ses utvecklingssamtal 

även som ett tillfälle att lösa problem. Lönefrågorna är dock tänkta att diskuteras vid ett separat 

lönesamtal. 

 

För att underlätta genomförande och skapa en gemensam syn på utvecklingssamtal har företaget 

tagit fram en samtalsguide i form av en mall för utvecklingssamtal. Mallens syfte är att ge stöd 

till chefer för att bygga upp ett strukturerat samtal och styra samtalet mot de huvudområdena 

som bör diskuteras. Mallen innehåller sex huvudområden, dessa områden är: Avdelningens mål 

och vision; Företagets organisation; Uppföljning av förra utvecklingssamtalet; Nuvarande 

arbetsuppgifter och arbetssituation; Relationer mellan chef, medarbetare, arbetskamrater, andra 

chefer/ledare, andra avdelningar, etc.; Framtidsfrågor där bland annat önskemål om 

arbetsuppgifter och möjlighet till kompetensutveckling behandlas. Utvecklingssamtalet ska 

därmed alltså behandla både sakfrågor och relationsfrågor. Feedback från chefen anses vara en 

viktig del av utvecklingssamtalet. Utvecklingssamtalet ses som ett tillfälle för medarbetare att 

få återkoppling på hur deras prestation uppfattas, på vad som anses vara bra/sämre 

arbetsprestation och samarbetsförmåga. Under samtalet ska det även ges tillfälle för 

medarbetaren att ge feedback på hur chefen fungerar i sitt chefskap. 

 

Chefen har det yttersta ansvaret för att och hur samtalet genomförs. I chefspolicyn och 

företagets instruktioner för kompetensutveckling kan man tydligt utläsa att chefens 

personalansvar bland annat innebär att bereda möjligheter till utveckling i arbetet, ha en öppen 

dialog samt skapa arbetsförhållanden som ger medarbetare möjlighet att prestera så bra som 

möjligt. När det gäller just utvecklingssamtal ansvarar chefen för att föreslå tid och boka rum, 

komma förberedd till samtalet, leda samtalet och se till att alla huvudområden i mallen tas upp. 

Chefen förväntas även att ge feedback, identifiera utbildningsbehov och anmäla det till 

personalavdelningen, dokumentera överenskomna åtgärder och följa upp att de överenskomna 
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åtgärderna genomförs. Chefen ska besluta om konkreta utbildningsåtgärder i samråd med 

överordnade chef samt även förklara anledningen till eventuella uteblivna utbildningsåtgärder. 

Även medarbetare förväntas ta ansvar för- och vara drivande i sin kompetensutveckling. När 

det gäller utvecklingssamtalet är medarbetares ansvar att närvara vid och komma förberedd till 

samtalet, aktivt delta i samtalet samt komma med förslag om sin vidareutveckling.  

 

Utvecklingssamtalet ska resultera i ett sammanfattande dokument om åtgärder som ska 

genomföras. Medarbetaren ska få en kopia av anteckningarna. Utvecklingssamtal följs upp med 

hjälp av personalavdelningen samt chefer.  Personalavdelningens uppföljningsverktyg är ett 

intranätbaserat system där cheferna rapporterar hur många utvecklingssamtal har genomförts 

av respektive chef. Chefers uppföljningsverktyg är nästa utvecklingssamtal, där chefen följer 

upp den åtgärdsplan som utarbetades under förra utvecklingssamtalet.  

 

Förankring av utvecklingssamtal sker genom de gemensamma chefsträffarna samt inom ramen 

för ledarutbildningen. Företagets ledarutbildning består av: ”Utbildning för nyblivna chefer”, 

”Utbildning för erfarna chefer” och ”Utbildning för potentiella chefer/projektledare”. Dock är 

det endast utbildning för nyblivna chefer som explicit behandlar utvecklingssamtal. Förutom 

ledarutbildningen har cheferna även tillgång till en kurs i svåra samtal där bland annat frågor 

om feedback och beröm diskuteras. Det finns inte någon utbildning om utvecklingssamtal för 

medarbetare, däremot belyses ofta utvecklingssamtal, som ett sätt att initiera personlig 

utveckling, under anställningsintervjuerna. Där påpekas att medarbetarna aktiv måste delta i sin 

egen utveckling. Under anställningsintervjun klargörs även vad företaget har för förväntningar 

och vill att den sökande ska bidra med.  

 

Företaget genomför med jämna mellanrum en attitydundersökning i form av en 

medarbetarenkät. Med hjälp av denna får företaget en viss indikation på hur bra kvalité 

utvecklingssamtalen har. Resultatet från den senaste undersökningen före denna studie visar att 

utvecklingssamtalen fungerar olika bra på olika avdelningar. Det tycks finnas ett chefsrelaterat 

samband till den upplevda kvalitén på samtalen. Intressanta delar av undersökningens resultatet 

visas i Figur 5. 
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Figur 5. Illustration av resultat från företagets medarbetarenkät, hämtat ur företags internrapport. 

I samband med att medarbetarenkäten presenterades fick företaget även förslag på områden att 

prioritera i sitt framtida förbättringsarbete. Bland dessa områden nämndes genomförande av 

beslutande åtgärder, feedback och uppföljning. Man rekommenderade även tätare feedback från 

chefer i det dagliga arbetet genom konsekventa arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal.  

Förutom medarbetarenkäten har företaget inte något annat mätinstrument som tydligt visar 

vilken faktisk nytta som utvecklingssamtalet ger medarbetare, chefer och företaget. 

 

 

Utvecklingssamtalets funktion 

I analysen av intervjuerna kunde man urskilja fem stycken tydliga funktioner som 

respondenterna tillskriver utvecklingssamtalet på företaget. Först och främst ser både chefer 

och medarbetare utvecklingssamtal på företaget som en form av kommunikation där deltagare 

ska ha en öppen, regelbunden, ostörd och dubbelinriktad dialog med varandra. Ett samtal där 

samtalsparterna ska kunna framföra ömsesidig feedback om hur de uppfattar och vad de 
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förväntar sig av varandra, om hur relationen mellan chef och medarbetare fungerar. 

Utvecklingssamtal beskrivs som en ”ventil”, där parterna har möjlighet att stämma av sina 

funderingar, prata igenom saker som parterna inte gör i en vardagskommunikation.  Det är ett 

sätt för chefen att fånga upp den ”gråa musen”. Med andra ord upplever både chefer och 

medarbetare att utvecklingssamtal fyller en viktig funktion som en del av kommunikationen om 

man har stora arbetsgrupper eller har dålig daglig kommunikation emellan. Medarbetare ser 

dessutom utvecklingssamtalet som ett tillfälle att framföra sina åsikter och berätta vad de tycker 

om sin chef och arbetskamrater. Enligt några medarbetare ska chefen vara där för dem och 

lyssna på dem. En medarbetare sammanfattar det ”Syftet … syftet tror jag… jag hoppas att det 

är för att de ska lyssna på oss lite grann och att vi ska få reda på lite grann också vad som 

händer med företaget, vad som gäller… att de ska kunna lyssna … att vi ska kunna prata öga 

mot öga och sen att jag vet att det vad jag säger då inte kommer ut.” 

 

Medarbetarna beskriver samtalets karaktär som privat och konfidentiell. Chefer och 

medarbetare beskriver vidare att utvecklingssamtal är ett sätt att utveckla och lära känna 

personal. Det ska hjälpa chefen att lära känna varje enskild medarbetare och dess 

arbetssituation, upplevda problem, behov och egna önskemål angående utbildning och 

utveckling. Cheferna ser det som personalvård som hjälper medarbetare att fungera i en 

arbetsgrupp. Utvecklingssamtal ses som en långsiktigplanering för medarbetarnas utveckling 

och kompetenshöjning utifrån varje medarbetares individuella behov och önskan. Båda parter 

fokuserar på medarbetares utveckling, men bara en medarbetare nämner att utvecklingssamtal 

ska vara utvecklande även för chefen. Målsättningen är uppföljning av varje enskild individs 

upplevelser av arbetssituation, tankar, mående och förväntningar. Både chefer och medarbetare 

upplever att utvecklingssamtal även fyller en funktion som ett målstyrnings- och 

kontrollverktyg. Cheferna ser samtalet som ett medel att kontrollera om arbetet sköts på rätt sätt 

och i enlighet med företagets mål. Medarbetarna upplever däremot att utvecklingssamtal 

används som ett informationstillfälle till medarbetarna om vad som händer och gäller på 

företaget. En medarbetare berättar ”Chefen talar om hur de tänker att vi ska jobba… vad 

företaget vill få ut och hur mycket vill de få ut.”   

 

En ytterligare funktion som nämns är att utvecklingssamtalet ska vara ett utvärderings- och 

uppföljningsverktyg på företaget. Det är dock endast cheferna som berättar om samtalet som 

ett utvärderingsverktyg i kompetensutvecklingsarbetet, med hjälp av vilket de kan se behov av 

och ta tillvara kompetens bland de anställda.  Av medarbetarna ses samtalet som en sorts kvitto 
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att dialogen under året har fungerat och som en chans till avstämning att förra årets 

överenskommelse mellan chef och medarbetare är uppnått/icke uppnått. Någon av 

medarbetarna uttrycker att ”Det är en temperaturmätare från arbetsbelastning till 

hemförhållande.” Det finns även några medarbetare och chefer som ser samtalet som ”ett 

måste” d.v.s. samtalet har en instrumentell funktion. Utvecklingssamtalet ses som något som 

måste göras, något som är chefens ansvar och är lagstadgat.  

 

För att sammanfatta visar det sig alltså att fenomenet ”utvecklingssamtal” fyller fem olika 

huvudfunktioner på företaget. Man kan konstatera att det undersökta fenomenet har inslag av 

flera perspektiv: utvecklingsperspektiv, målstyrningsperspektiv samt relationsperspektiv. Både 

chefer och medarbetare nämner alla fem nämnda funktioner. Den mest uttalande skillnaden i 

upplevelsen av samtalets funktion är att medarbetarna upplever samtalet först och främst som 

något som är till för deras skull, däremot ser cheferna på samtalet som ledarverktyg i deras 

chefsarbete. Det är även intressant att både chefer och medarbetare ser samtalet som chefens 

ansvar.  

 

Stöd och verktyg för utvecklingssamtalet  

Det finns flera formella stödverktyg som företaget tillhandahåller för att underlätta 

genomförandet av utvecklingssamtalet. Man kan dock konstatera att åtkomsten till olika 

stödverktyg varierar beroende på om man är chef eller medarbetare. Medarbetare upplever att 

de har tillgång till företagets mall för genomförandet av utvecklingssamtal samt information på 

intranätet om hur och varför utvecklingssamtalen ska hållas. Chefer lyfter däremot både mallen, 

chefsutbildningar, chefsträffar och informationen på intranätet som tillgängliga verktyg och 

stöd för utvecklingssamtal. Bara hälften av cheferna och medarbetarna anser att det finns 

tillräckligt med information om utvecklingssamtal. Den andra hälften anser att informationen 

från personalavdelningen kring utvecklingssamtal inte är tillräcklig. Dessutom anser 

medarbetarna att informationen ges på fel sätt. Medarbetarna tycker att informationen borde 

vara tydligare, djupare och bättre förklara syftet med samtalet, samt att det har varit dålig 

styrning på hur utvecklingssamtal ska se ut. Någon av medarbetarna förklarar ”… 

personalavdelningen har inte tagit tag i utvecklingssamtalet generellt … mallar, uppföljning … 

vad det är man vill få ut av det… mera syfte … vad jag som medarbetare har för nytta av det ... 

mer populärbeskrivning om utvecklingssamtal … vad man ska tänka på.” 
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Några av medarbetarna upplever både dålig återkoppling från personalavdelningen om 

utvecklingssamtalets genomförande samt en avsaknad av sammanställning av genomförda 

åtgärder. Det finns även chefer som upplever återkopplingen som dålig, samt känner att 

rapporteringssystemet för utvecklingssamtal är den enda kontakten med företagsledningen när 

det gäller utvecklingssamtalen. Medarbetarna anser att trots kritik om genomförandegrad, gör 

personalavdelningen inte något för att förbättra utvecklingssamtalen på företaget. En chef håller 

med medarbetarna om det och uttrycker att ”… det skulle vara bra om personalavdelningen 

skrev det mer på näsan för cheferna som inte är så engagerade.” Vidare kan man konstatera 

att det finns en del chefer som anser att ledningen inte tydligt har kommunicerat neråt hur 

företaget ser på sin personal och inte tänkt till hur viktigt det är med kompetensutveckling. En 

chef berättar att ”… den största anledningen att man ej utnyttjar utvecklingssamtal för fullt är 

en slapp ledning.” 

 

När det gäller stödverktyg för samtalet framkommer det att samtidigt som det finns en formell 

mall för samtalet, finns det även många alternativa mallar som kretsar runt på avdelningar. 

Mallen är nyligen framtagen och upplevs som en bättre variant av den förra, men anses ändå 

vara för generell och ej anpassad till de olika yrkesgrupperna anser både chefer och 

medarbetare. En del medarbetare upplever att mallen är ”för högt upp” d.v.s. borde ha mer 

anknytning till anställda i produktionen en respondent uttrycker att ”… mallen stämmer bättre 

för tjänstemän. Längre ner kunde man kanske ha en annan mall som passar bättre.” 

 

En detalj som upplevs positivt med mallen är avsnittet för åtgärdsplanering. Cheferna anser att 

skriftlig åtgärdsplanering, genom konkret ansvarsfördelning och tidsplanering, gör chefens jobb 

mer effektivt. Även medarbetarna upplever att skriftlig åtgärdsplaneringen hjälper till att skapa 

struktur. Både chefer och medarbetare har sina åsikter och upplevelser angående föreslagna 

samtalsteman i mallen. Hälften av cheferna och hälften av medarbetarna upplever att 

relationsdelen i mallen är oproportionerligt stor i jämförelse med andra teman. En medarbetare 

säger att ”… 90-80 % handlar bara om relationer med ledningen, andra avdelningar och 

arbetsgrupper.” 

 

En viktig sak som påpekas av chefer och medarbetare är att det är för lite fokus på frågor som 

uppmuntrar ömsesidig personlig feedback mellan chef och medarbetare i mallen. Medarbetarna 

saknar frågor konkret riktade till chefen för att kunna föra en mer jämbördig dialog. Cheferna 

upplever sig sakna en punkt om huruvida det är något som medarbetaren anser vara ett problem. 
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De upplever att det skulle vara lättare både för chefen och medarbetare att ta upp problem om 

en sådan punkt skulle vara med.  

 

Vidare i analysen kunde man konstatera att vissa chefer upplever att de inte behöver en mall 

och därför använder mallen sällan eller aldrig. I dessa fall används mallen bara som kallelse till 

mötet och själva dialogen förs fritt. Detta uppmärksammas även av medarbetarna. Andra chefer 

följer mallen i sin helhet, kör punkt för punkt, eller använder delar av den som underlag.  För 

dessa chefer fungerar mallen som ledstång och grundfilosofi för utvecklingssamtal. 

Medarbetarna använder inte mallen under själva samtalet, men tycker att den är till stor hjälp i 

förberedelseprocessen inför samtalet.  

 

Sammanfattningsvis visar analysen att medarbetare har färre stödverktyg till sitt förfogande än 

cheferna. Under själva samtalssituationen är det cheferna som använder mallen som ett 

stödverktyg och inte medarbetarna.  En viktig punkt som återkommer i både medarbetares och 

chefers upplevelser är återkoppling. Med återkoppling menar respondenterna två företeelser, en 

återkoppling i form av uppföljning från företagsledningen och återkoppling som ömsesidig 

feedbacks enligt den formella mallen för utvecklingssamtal. Cheferna och medarbetarna ser 

arbetsmiljödelen i mallen som överflödig samtidigt som de uttrycker brist på frågor som rör 

direkt ömsesidig feedback. Mallen ses i det här fallet som ett stödverktyg som, med tänkbara 

förbättringar, skulle kunna underlätta att styra samtalet åt önskat håll samt underlätta 

kommunikation om problematiska teman.   

 

Förberedelser inför utvecklingssamtalet 

Utifrån chefers och medarbetares upplevelser kan man urskilja tre olika faser av förberedelser 

inför utvecklingssamtalet på företaget. Den första fasen är chefens förberedelser av 

medarbetaren. Alla chefer berättar att medarbetarna informeras att samtalet är på gång och 

kallelsen till och mallen för samtalet skickas ut. Dessutom upplever chefer att de gör 

medarbetare medvetna om varför utvecklingssamtal genomförs. Enligt cheferna uppmanas 

medarbetarna att komma väl förberedda genom att innan tänka igenom sin arbetssituation och 

ambitioner om utveckling. Däremot upplever bara en minoritet av medarbetarna att denna typ 

av förberedelser förekommer, trots att man anser att bra kommunikation med chefen innan 

utvecklingssamtalet höjer samtalets kvalité. Den andra fasen som utkristalliseras är praktiska 

förberedelser där alla respondenter uppfattar att det är chefen som bokar tid, rum och eventuellt 
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beställer kaffe till samtalet.  Den tredje fasen är medarbetarens och chefens förberedelser inför 

själva samtalet. Dessa förberedelser kan vara både skriftliga och mentala. Utifrån chefernas 

upplevelser är de vanligaste förberedelserna bland medarbetarna mentala förberedelser, genom 

att titta på gamla underlag. Det stämmer väl överens med vad medarbetare berättar själva. En 

medarbetare berättar att hen försöker att tänka igenom: ”… vad jag personligen vill … något 

speciellt jag kan ta upp under samtalet.” Bara några medarbetare antecknar saker de vill ta upp 

med chefen innan de går till utvecklingssamtal, en respondent säger ”Jag har skrivit ner 

frågorna och skickat dem till chefen innan vi möts.” 

 

Både chefer och medarbetare är eniga att de vanligaste förberedelseaktiviteterna bland chefer 

är genomgång av förra gångens protokoll och att tänka igenom medarbetarens arbetssituation. 

Chefer och medarbetare upplever att de flesta medarbetarna och cheferna på företaget kommer 

väl förberedda till samtalet. Däremot tycker en majoritet medarbetare att chefen inte har 

förberett sig för att prata just med hen. Medarbetarnas önskan är att chefen har förberett sig just 

för varje konkret medarbetare hen ska träffa. Ett typiskt svar som återspeglar detta var ”… jag 

vill att han har förberett sig just för mig … har uppfattning om hur mina arbetskamrater 

uppfattar mig… har gjort undersökningar och vet vad jag är bra på, mindre bra på och vad 

just jag behöver för stöd och hjälp.” 

 

Både chefer och medarbetare upplever samtalet som icke-givande när en eller båda parter har 

kommit oförberedda till samtalet. Dock kommer bara hälften av de tillfrågade medarbetarna 

förberedda själva till sina utvecklingssamtal. Av dem som inte förbereder sig tycker några att 

de inte känner något behov av att förberedda sig eller att de inte riktigt har tid att förberedda 

sig. En medarbetare förklarar, ”Jag har inte tid att förberedda mig. Det är så stressigt, då måste 

jag göra det på min fritid”. En annan berättar att ”… jag förbereder mig bättre inför lönesamtal, 

till utvecklingssamtal förbereder jag mig inte lika ofta.” Ännu en annan medarbetare har så 

dålig erfarenhet av utvecklingssamtal att hen struntar i att förberedda sig. Även bland cheferna 

är det olika hur noga man förbereder sig, vissa säger sig inte lägga så mycket tid på förberedelser 

av anledningen att de känner sina medarbetare tillräckligt bra och har haft utvecklingssamtal 

tidigare. Det framgår dock att cheferna känner större press på sig när det gäller att vara 

förberedd inför samtalet.  

 

Sammanfattningsvis inrymmer alltså fenomenet utvecklingssamtal tre olika faser av 

förberedelser. Det visar sig att förberedelserna spelar en viktig roll för samtalets upplevda 
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kvalité, för både cheferna och medarbetarna. Variationerna i vilken mån chefer respektive 

medarbetare förbereder sig inför sina samtal är ungefär lika stora. Tidsbrist anges som den 

vanligaste orsaken till att man från medarbetares sida inte förbereder sig. Från chefernas håll 

hänvisar man till personalkännedom och tidigare erfarenhet. Skillnaden i chefernas och 

medarbetares upplevelser framkommer tydligt gällande förberedelsefokus. Medarbetarna 

önskar sig själv som centrum för chefens förberedelser, medan cheferna däremot inte nämner 

den konkreta medarbetaren som fokus för sina förberedelser.  

 

Genomförande och kvalitet av utvecklingssamtal 

I analysen framkommer det att den upplevda kvalitén på företagets utvecklingssamtal varierar 

från bra genomförande och kvalitet till oregelbundna och ineffektiva utvecklingssamtal med 

låg kvalité. Det gemensamma i upplevelsen mellan chefer och medarbetare är att man anser att 

utvecklingssamtalet har blivit bättre de senaste åren, dock används det ofta inte som det ska och 

genomförs formellt. Alla tillfrågade medarbetare förutom en hade haft sitt utvecklingssamtal 

året innan. När det gäller cheferna hade bara häften haft sitt utvecklingssamtal med sina 

överordnade chefer. 

 

Utvecklingssamtalet brukar pågå mellan 45 min till två timmar och körs en gång per år. Bland 

cheferna ses ibland även små tiominuters veckosamtal samt vardagskommunikation med 

medarbetaren som utvecklingssamtal. På företaget äger samtalet rum på olika platser t.ex. på 

kontoret, på chefens rum, konferensrum samt grupparbetsrum. 

 

Både chefer och medarbetare anger att det är chefen som ansvarar för all typ av dokumentation 

under och efter utvecklingssamtalet. Cheferna upplever att de flesta chefer antecknar relevant 

information som medarbetare ger under samtalet samt skriver in de gemensamt överenskomna 

åtgärderna i ett protokoll. Vissa chefer skriver även ett mer nyanserat protokoll där 

ansvarsområden för åtgärder framkommer. Sedan ger chefen återkoppling till sin medarbetare 

i form av ett sammanställt protokoll om mötet.  Efter medarbetarens granskning av protokollet 

skriver båda parterna på, medarbetaren får en kopia och protokollet arkiveras. Medarbetarna 

upplever att det är viktigt att båda sidor kommer överens om åtgärdspunkterna och skriver ner 

dem i protokollet. Dock är det bara en medarbetare som nämner att parterna kommer överens 

om vem ska göra vad och sätter ett datum då det måste vara klart. Bara en medarbetare nämner 
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att denne får kopia av protokollet. Det händer även att överenskommelser om åtgärder sker 

muntligt eller att parterna ej kommer överens om några åtgärder alls.   

 

Variationer förekommer även när det gäller uppföljning av utvecklingssamtal. Cheferna är 

medvetna om att man bör ha uppföljningssamtal efter ett halvt år, dock gör de flesta uppföljning 

först vid nästa utvecklingssamtal. Bara några av cheferna anser trots det att uppföljning är något 

de behöver bli bättre på. Enligt de tillfrågade medarbetarna sker det inga konkreta 

uppföljningssamtal under året, en del får dock sin uppföljning löpande inom ramen för 

vardagskommunikationen utan en speciellt avsatt tid. Detta stämmer även överens med hur 

cheferna upplever uppföljning.  En medarbetare uttrycker att ”Uppföljning … det har man inte 

förrän nästa år.” En annan medarbetare berättar att ”Jag är nöjd med hur det följs upp… det 

känns naturligt att vi tar det i vanliga samtal.” Det finns dock flera av tillfrågade medarbetarna 

som är besvikna med uppföljningen då åtgärder som hade blivit överenskomna med chefen 

sällan följs upp och att det blir så långt mellan utvecklingssamtalen. En besviken medarbetare 

säger att ”… det är så mycket att jag glöms bort helt enkelt. Chefen har så många anställda.” 

Medarbetarna påpekar att uppföljning är en viktig del i deras upplevelser av samtalets kvalité. 

Följande återspeglar det, ”Dialogen fungerar om vi bestämmer om uppföljning och jag har den 

uppföljningen. Uppföljningen är väldigt viktig.” Det finns även de medarbetare som upplever 

att överenskomna åtgärder följs upp vid avtalade datum som har bestämts under 

utvecklingssamtal. 

 

Ur datamaterialet kan man urskilja flera anledningar till den låga genomförandegraden av 

utvecklingssamtalet på vissa avdelningar. En av dessa, upplever chefer, är deras dåliga 

tidsplanering och schemaläggning av utvecklingssamtal som försvåras av den tunga 

arbetsbelastningen. De upplever att det är för mycket annat som de ska göra och att de därför 

inte hinner med allt. De måste prioritera om och avboka även planerade utvecklingssamtal. En 

annan anledning som utkristalliseras är att chefer med många underställda behöver genomföra 

två till tre samtal per vecka för att hinna med alla medarbetare under året. Det anses ej möjligt 

då varje utvecklingssamtal tar tid både innan själva samtalet och efter samtalet. Många 

chefsbyten framkommer också som en av förklaring till den låga genomförandegraden enligt 

både chefer och medarbetare. Många nytillträdda chefer anses vara upptagna med andra 

uppgifter (ny grupp, nya rollbeskrivningar, etc.). Utvecklingssamtalet blir då endast ett ”lära 

känna”-samtal, vilket påverkar kvalitén på negativt, anser medarbetarna. Brist på konferensrum 
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anges även av både chefer och medarbetare som ett praktiskt hinder för att genomföra 

utvecklingssamtal.  

 

Att samtalen inte genomförs i högre utsträckning på företaget upplevs av medarbetare och 

chefer som en konsekvens av många chefers bristande intresse för personalansvar. Många 

chefer på företaget har en teknisk bakgrund och har blivit chefer eftersom de har varit skickliga 

tekniker. Att många av dem är väldigt operativa och att personalansvar inte ligger i deras 

intresseområde upplevdes av de flesta respondenterna. De intervjuade cheferna anser dock att 

kollektivanställdas bristande intresse för samtalet samt ointresse att utvecklas också är en 

bidragande faktor. En chef berättar att kollektivanställda bara ser utvecklingssamtal”… som en 

punkt i kalender som ska avverkas.” Medarbetarna påpekar däremot att de äldre medarbetarna 

och cheferna på företaget inte ser samtalet som en möjlighet att påverka sin arbetssituation, ”de 

äldre tycker att jag har mitt … det känns jobbigt för dem att vrida ut och in.” Detta illustreras 

också tydligt i en av respondenternas svar, ”Jag är inte intresserad att gå på utbildning, jag är 

nöjd med det vad jag har p.g.a. min ålder.” Häften av medarbetarna förklarade bristande 

intresse för utvecklingssamtalet på företaget med att utveckling av medarbetare är oprioriterat, 

de upplever att ”… det är svårt att få utveckling, åtgärder hänger bara på mig själv.”   

 

Sammanfattningsvis så visar analysen tydligt att det är cheferna som bär ansvaret för formellt 

genomförande av samtalet, samt alla rutiner runtomkring det. Det verkar råda olika 

uppfattningar bland chefer och medarbetare om vad som ”räknas” som uppföljningssamtal och 

hur/när det ska genomföras. Det visar sig viktigt att faktiska åtgärder som avtalas under 

samtalets gång genomföras och följas upp för att samtalet ska upplevas kvalitativt. Uppföljning 

nämns som en av de viktigaste punkterna utifrån medarbetarnas perspektiv. De flesta cheferna 

upplever till skillnad från medarbetarna att de följer den formella proceduren med 

utvecklingssamtal med åtgärdsplanering, genomföring och uppföljning. Däremot accentuerar 

inte cheferna uppföljningens och åtgärdernas betydelse på samma sätt som medarbetarna. De 

upplevda orsakerna till det delvis låga genomförandet på några avdelningar i företaget anses 

vara högarbetsbelastning, stort antal underställda, nytillsatta chefer, avsaknad av lämpliga 

lokaler, samt chefer utan intresse för personalansvar. 
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Samtalsområden i utvecklingssamtal 

Både chefer och medarbetare upplever att uppföljning med hjälp av föregående års protokoll 

burkar vara en av de första punkterna som cheferna går igenom. När det gäller mest och minst 

diskuterade samtalsämnen är det svårt att visa en klar bild av fenomenet då upplevelserna av 

detta varierar väldigt kraftigt från chef till chef samt från medarbetare till medarbetare.  

Produktionsfrågor, trivsel i arbetsgruppen, framtiden, kompetensutveckling samt sociala frågor 

är, upplever chefer, vanliga exempel på de mest diskuterade frågorna. Medarbetares 

arbetssituation, relationsfrågor och personliga frågor, dvs. nuet, upplever i sin tur medarbetare 

att tyngden läggs på. Någon av medarbetarna berättar att ”Vi pratar mest om det som har varit 

året innan dvs. återkoppling - för att planera vidare.” Kompetensutveckling dyker upp som ett 

av de områden som diskuteras minst enligt cheferna, som även upplever att medarbetarna inte 

har höga ambitioner att utvecklas. Likadant är det med området relationer, där några av 

medarbetarna anmärker att det är något man pratar minst om. Medarbetarna upplever även att 

framtidsfrågorna behandlas sparsamt under samtalet. 

 

Man kan konstatera att de frågor som behandlas under samtalet går att dela in i två delar, 

sakfrågor och relations/känslofrågor. Chefer och medarbetare upplever att de vanligaste 

samtalsområden som diskuteras inom ramen för sakfrågor är arbetsuppgifter, arbetsbelastning, 

arbetsklimat, ekonomifrågor och verksamhetsfrågor ur olika tidsperspektiv.  Chefer uppdaterar 

medarbetarna om företagets, avdelningens och gruppens mål, vision och utvecklingsvägar, samt 

för en diskussion om gruppens och medarbetarnas roll i det. En medarbetare berättar, ”… chefen 

talar om vad de vill ha ut av oss och hur vi ska jobba… och vi får se siffror om hur de har skött 

den delen.” Vid diskussion om arbetsuppgifterna ligger fokus på arbetsuppgifters innehåll, vad 

medarbetaren gör just nu, vad som har fungerat eller icke fungerat, samt vilka 

förändringsmöjligheter det finns eller behövs. Vissa cheferna anser att just den här biten av 

utvecklingssamtalet är en av den viktigaste för medarbetaren och att den därför kan ta upp till 

en halvtimme av samtalet. Hälften av medarbetarna upplever att det saknas koppling till det 

individen personligen arbetar med och framför det som ett önskemål.  

 

När det gäller känslofrågor upplever chefer och medarbetare att det är det samarbets-, relations- 

och trivselfrågor som diskuteras. Dessa diskuteras på olika nivåer (chef/medarbetare, 

medarbetare/medarbetare, chef/chef) och mellan olika avdelningar. Fokus ligger främst på 

medarbetarens upplevelser av relationer. Några chefer berättar att de ogärna diskuterar 
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relationsfrågor (t.ex. medarbetarna gnäller på varandra) och försöker hålla sig mer till sakfrågor.  

Tidsmässigt är det väldigt olika hur lång tid dessa frågor tar och är beroende av antal faktorer. 

Några av cheferna upplever att relationsfrågor tar cirka tio minuter och snabbast går delen 

mellan chef och medarbetaren eftersom många medarbetare är blyga att prata om relationen 

emellan. Vissa chefer anser att relationsproblem behöver vara lösta redan innan 

utvecklingssamtal, en chef säger ”… det måste tas direkt och inte under utvecklingssamtal.” 

Vissa cheferna anser att trivselfrågorna och hur människor fungerar i gruppen är de mest 

omtyckta diskussionspunkterna av medarbetarna. Några chefer försöker även lösa eventuella 

problem under utvecklingsamtets gång, samt komma med förslag på den bästa lösningen.  

 

När man tittar enskilt på framtidsfrågor, behandlar dessa både företagets och medarbetarens 

framtid. När det gäller företaget tas exempelvis organisationsförändring och utveckling upp. 

Vissa chefer upplever dock att det är bättre att diskutera organisationens framtid under 

arbetsplatsträffar istället och inte under utvecklingssamtal. När det gäller medarbetaren 

diskuteras medarbetarens egna framtidsutsikter, individuella mål, samt chefens syn på 

medarbetarens utveckling. Även medarbetarens utbildnings- och utvecklingsbehov diskuteras 

här. Flera medarbetare nämner att det är svår att prata om egna utvecklingsbehov då det är ett 

oprioriterat område inom avdelningen.  En av medarbetare berättar, ”… om jag berättade att 

jag vill göra nått annat i framtiden, avslutade chefen snabbt mötet.” 

 

Alla tillfrågade chefer och medarbetare anmärker att feedback, uppskattning och beröm från 

chefen respektive medarbetaren spelar en otroligt viktig roll i hur de uppfattar 

utvecklingssamtalet. Ungefär häften av medarbetarna upplever att de får feedback från chefen, 

andra hälften upplever att de inte får personlig feedback från chefen och detta upplevs negativt. 

Någon av medarbetarna säger, ”Det har inte varit jämbördigt med feedbacken, chefen bara 

lyssnar och säger ja.” Många medarbetare upplever att de inte heller får så mycket beröm och 

konkreta förslag. För att samtalet ska upplevas som givande måste cheferna ge mer feedback, 

visa mer uppskattning och komma med mer positiv återkoppling, anser medarbetarna. Någon 

av medarbetare uttrycker att ”De kunde ju uppmuntra oss lite grann… bjuda på någon bulle 

kanske…” och en annan tillägger ”Vi får bara reda på vad vi har gjort fel”. Angående feedback 

till chefen försöker medarbetare prata om hur de upplever sin chef, dock sker detta löpande, 

inte specifikt under utvecklingssamtalen. Chefer i sin tur upplever att medarbetare för det mesta 

är nöjda med dem och feedbacken upplevs vara begränsad. En medarbetare lämnar inte ut 

feedback till sin chef då medarbetaren upplever att chefen tar feedback på fel sätt.  
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Cheferna använder även utvecklingssamtal som tillfälle att ge konstruktiv kritik och framföra 

sin syn på medarbetaren. Cheferna upplever att det är känsligt att ge kritik till medarbetare och 

att det är känsligt för medarbetare att ta emot kritik. Kritik som inte tas emot från medarbetaren 

leder till icke givande samtal i chefernas upplevelser. De flesta av cheferna och medarbetarna 

menar att utvecklingssamtalen karakteriseras av dålig konflikthantering, en chef sammanfattar 

det ”Vi är dåliga på konflikthantering. Vi pratar en massa i stället av att lösa problemen.” En 

annan chef nämner att han är väldigt nöjd när medarbetare själv tar upp känsliga ämnen, 

exempelvis direkt kritik mot sig själv. Chefen upplever att det underlättar samtalet.  

 

Förutom ovan nämnda samtalsämnen tas även personliga och sociala problem upp ibland. Mer 

än hälften av medarbetarna uttrycker en önskan om fler frågor om personliga livet, om intressen 

t.ex. hur individens liv ser ut, familjeförhållande samt fritidssysselsättning. 

 

Medarbetarna anser vidare att frågor riktade bara till dem gör att utvecklingssamtalet inte 

upplevs positivt och uttrycker önskan om fler frågor riktade mot chefen för att få till bättre 

dialog. En medarbetare säger att ”Frågor riktade mot chefen skulle det behöva vara mer av, det 

blir bara en avstämning då chefen bara säger ‘aha … så där’.” 

 

Sammanfattningsvis visar analysen att utvecklingssamtalet innehåller ett flertal olika 

samtalsområden som är möjliga att dela in i två grupper, sakfrågor och relations/känslofrågor. 

Variationen är hög bland respondenterna i vilken utsträckning man upplever att de olika 

samtalsområdena behandlas. Dock kan man konstatera att både chefer och medarbetare 

upplever det svårt att behandla samtalsområden som ingår i relations/känslofrågor, exempelvis 

konfliktlösning, konstruktiv kritik, etc. Det är medarbetarna som upplever att 

kompetensutvecklingsfrågor är mindre prioriterade.  Fokus i samtalen är riktat på medarbetaren, 

vilket försvårar jämbördighet i samtalet. Ömsesidig feedback lyfts av både chefer och 

medarbetare som en av fenomenets viktigaste komponenter.  

 

Roller och samtalstyper under utvecklingssamtalet 

Analysen visar att chefen tar en ledande roll och är den som inleder utvecklingssamtal genom 

att kallprata och förklarar rutiner för hur mötet ska gå till och är samtalsledare genom att ställa 

frågor. Det finns variationer i hur respondenterna upplever utvecklingssamtalets form. De flesta 
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cheferna upplever samtalet som en dialog med starkt inslag av diskussion. Medarbetarna 

upplever däremot samtalet mer varierat, vissa som dialog, vissa som en intervju och vissa som 

ett informationsmöte. En medarbetare förklarar att ”Det har inte varit ett samtal utan mer att 

jag bara fått höra någonting.” En annan medarbetare uttrycker att samtalet känns som en 

avstämning, en envägskommunikation och berättar att ”Det är jag som talar om hur det 

fungerar, vad jag tycker och tänker, chefen mest säger ’ja’ och bockar för.” Det är när samtalet 

har varit en dialog och inte en monolog eller en intervju, samt när samtalsparterna har suttit som 

kompisar och diskuterat, som majoritet av medarbetarna har upplevt utvecklingssamtalet som 

givande och meningsfullt. Några av medarbetarna beskriver, ”Då känns det bra, när timmarna 

bara försvinner och tiden går jättefort och jag kan bara säga `Va, är tiden redan slut?’.”  

 

Både chefer och medarbetare beskriver att de upplever ömsesidighet, jämbördighet och lika 

utrymme under samtalen. Trots det nämner några medarbetare att de pratar mer än chefen och 

påpekar att ”Vi pratar om det vad jag vill” samt att samtalet är ”… på rätt nivå… inte det här 

kompissamtalet, men vi pratade mellan chefen och mig.” Om dialogen har varit på olika nivå, 

d.v.s. chefen har pratat över huvudet på sin medarbetare, känns det enligt medarbetarna inte 

bra. När man vidare inte får någon respons av sin samtalspartner eller om de är ointresserade 

och det blir envägskommunikation blir samtalet lidande anser de flesta respondenterna. Det 

gäller även samtal som sker i tidsbrist eller om man blir avbrutna. Några av medarbetarna 

påpekar att när cheferna är stressade och forcerar samtalet känns det inte bra. En medarbetare 

berättar ”Chefen hade samtalet för att det måste göras.” En annan respondent kompletterar 

”Chefen springer igenom punkterna, betar av ett papper och säger sen ‘nu måste vi jobba’.”  

 

Samtalsparterna upplever för det mesta ett positivt bemötande och en lugn och trygg atmosfär 

där man kan vara öppen och uppriktig under utvecklingssamtalet. De flesta medarbetarna 

upplever förtroende för chefen och att de kan säga vad de tycker, berätta vilka förväntningar 

man har på chefen, samt ge och ta kritik. Även cheferna upplever att medarbetare är öppna och 

ärliga under utvecklingssamtal och beskriver samtalet som något positivt, roligt och icke 

besvärande. Trots det karakteriserar en del medarbetare utvecklingssamtal som spända. Någon 

säger ”Ibland uppstår det spänning p.g.a. meningsskiljaktigheter eller hur man uppfattar saker, 

vad man har eller inte har gjort samt feedback som man tycker är oförtjänt.” En annan 

medarbetare berättar ”Jag är spänd p.g.a. ej avslappnad miljö… mina utvecklingssamtal har 

varit forcerade, som kortfattad strategisk plan – det ska snabbt vara över.” En annan 

medarbetare erkänner att denne inte är öppen under samtalet då samtalet avslutas om 
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medarbetaren är uppriktig. Medarbetaren beskriver situationen så här, ”Chefen är spänd och 

vill bara att det ska ta slut. När det blir personligt möte sitter chefen och skruvar sig… en 

obehagskänsla för chefen att ha ett möte.” Det förekommer alltså chefer som har svårt att 

hantera konflikter och ta personlig kritik.  

 

Både chefer och medarbetare upplever sig själva som viktiga beståndsdelar för ett lyckat samtal. 

Samtalsform, ömsesidighet, kvalité och utfall anses vara beroende av samtalsparternas 

personlighet. Chefen tar mer plats om medarbetaren är otrygg och tystlåten, samtalet kan då 

mer likna en intervju. Någon chef berättar ”Hur mycket medarbetarna får ut av 

utvecklingssamtalet beror på hur aktiva de själva är och viljan att få feedback på sitt arbete.” 

Cheferna upplever att när medarbetaren är aktiva i samtalet, berättar sina önskemål och visar 

att man vill utvecklas och ta mer ansvar blir det ett lyckat samtal. När chefen har förberett sig, 

är avslappnad, lyssnar och inger förtroende, stödjer individen i dennes önskan att gå vidare har 

medarbetare upplevt att utvecklingssamtal är givande. Alla medarbetare är eniga om att det 

beror på chefen hur bra eller dåligt samtalen fungerar på avdelningen, en medarbetare berättar 

att ”Hur utvecklingssamtal blir - givande eller nej, behövs eller ej, beror mycket på vilken 

person man har som chef. Är chefen inte intresserad blir det stereotypa samtal.”  

 

Chefer och medarbetare är överens om att samtalet har känts bra om personkemi har stämt och 

parterna har förstått varandra. Några av medarbetarna påpekar att det underlättar samtalet om 

samtalsparterna delar samma bakgrund, t.ex. varit verksamma i samma bransch tidigare eller 

har jobbat tillsammans som medarbetare tidigare. En av medarbetarna konstaterar, ”… då vet 

jag hur chefen är som människa och chefen känner mig likadant och det kommer inte att bli 

nått konstigt, när vi ska ha utvecklingssamtal.” Medarbetarna anser vidare att en chef som inte 

har arbetat med medarbetaren tidigare bara kan åstadkomma ett ”lära känna samtal” 

utvecklingssamtalet.  

 

För att sammanfatta kan man konstatera att cheferna bär ledarrollen genom hela samtalet, 

bestämmer agenda och förklarar hur samtalet ska gå till (metakommunikation). Det visar sig att 

chef – medarbetarrelationen är tydlig under samtalet där exempelvis termer som ”intervju” och 

”informationsmöte” ibland används för att beskriva samtalet. Trots det upplever både chefer 

och medarbetare att samtalet är ömsesidigt och jämbördigt, vilket dessutom anses centralt för 

att samtal ska bli givande. Den stora skillnaden visar sig vara att cheferna och medarbetarna har 

olika syn på vem som bär ansvaret för ett givande utvecklingssamtal och dess resultat. Cheferna 
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anser att det åligger medarbetarna att ta ansvar för sin utveckling och driva samtalet, medan 

medarbetarna anser att ett givande samtal är beroende av bra chefskap och chefens 

ansvarstagande för samtalet och dess effekter. Det visar sig också att parternas relation och 

förståelse av verksamhetens karaktär är viktigt för samtalets utfall.  

 

Attityder till utvecklingssamtal 

Cheferna upplever generellt att det finns ett klart behov av utvecklingssamtal för personalen. 

De tycker att samtalen är medarbetarnas chans till både feedback och att få sin röst hörd. Som 

positivt ser de möjligheten att få diskutera saker med medarbetarna i en lugn situation. Enligt 

cheferna finns det dock visst motstånd att starta upp utvecklingssamtalsprocessen då det 

upplevs som krävande och ett tvång från företaget. Det finns varierande upplevelser bland 

cheferna hur prioriterat utvecklingssamtal är. Vissa chefer berättar att ”Den inbokade tiden är 

helig. Den avbokas aldrig och respekteras av både mig och medarbetaren.” Andra chefer 

prioriterar akuta saker först och skjuter upp utvecklingssamtalen.  

 

Medarbetarna ser positivt på det att de får utvecklingssamtal i största allmänhet och att de har 

möjlighet till ett lugnt samtal med chefen.  Flera av respondenter påpekar att det positiva är 

möjligheten att säga rakt ut vad de tycker och tänker samt önskar i framtiden. En medarbetare 

berättar att ”Jag kan säga det som jag inte vill säga i dagliga samtal, det är skönt att prata ut 

så.” Samtalet ses som nödvändigt då medarbetare ser sin möjlighet att påverka sin situation och 

sina olösta problem genom en konfidentiell diskussion med chefen. Utvecklingssamtalet anses 

som viktigt även då det enligt några medarbetare kan vara ”… den enda chansen att ibland få 

privata kommentarer.” Medarbetarna upplever även att det är under utvecklingssamtalet de får 

en avstämning med chefen om året som gått, sin utvecklingspotential och sina 

förbättringspunkter. Utvecklingssamtalet ger dem en känsla av långsiktighet, hur parterna ser 

på framtiden, arbetsuppgifter, mål, etc. Någon medarbetare säger, ”Om jag inte skulle ha 

utvecklingssamtal, skulle jag kräva det ändå på något annat sätt.” 

 

När det gäller medarbetarnas känslomässiga upplevelse av utvecklingssamtal, beskrivs samtalet 

av nästan alla som något positivt och roligt. Någon berättar att ”Jag känner mig ganska nöjd 

efter de samtal som jag har haft.” 
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Trots att cheferna upplever ett behov av utvecklingssamtalet uttrycker ändå en majoritet av dem 

att det inte skulle göra någon skillnad om utvecklingssamtal skulle försvinna ur företagets 

rutiner. Detta förklarar de med en bra fungerade vardagskommunikation som ger bra kontroll 

på situationen. Daglig kontakt, öppen och kontinuerlig dialog med medarbetare är det som anses 

givande, det är där man bygger upp en relation. Man upplever att feedback, både positiv och 

negativt, samt all slags information ska kommuniceras ut löpande under arbetsdagar och inte 

väntas till utvecklingssamtal. Eftersom de har löst alla problem ”på plats” och informerat sina 

medarbetare löpande återstår inte så mycket till utvecklingssamtalet. En chef uttrycker att 

utvecklingssamtalen inte ger så mycket och påstår att ”Många tycker att det är bara tuggande 

år efter år. Det ger ingenting, det blir ingen förändring”.  

 

Även ett fåtal medarbetare anser att det inte skulle märkas om samtalet skulle försvinna, och 

uppger samma förklaring som chefer. En medarbetare uttrycker att ”Jag ser inget mervärde 

med utvecklingssamtal eftersom jag har så pass bra dialog i alla fall.”  Trots en positiv attityd 

till utvecklingssamtal anser flera medarbetare att det inte finns något märkvärdigt med 

utvecklingssamtalet. Dessa medarbetare ser samtalet som rutin och tycker att 

”Utvecklingssamtalets värde är bara i det att man får ner det på ett papper vad har sagts i 

andra sammanhang och kommit överens.” Det finns även en medarbetare som är skeptisk och 

negativ när det talas om utvecklingssamtal, då hen inte tror att utvecklingssamtal lyckas och att 

samtalsparterna inte kommer i mål. Chefer och medarbetare är ganska överens om att behov av 

utvecklingssamtal är helt beroende av medarbetarens dialog med sin chef i övrigt. 

 

Sammanfattningsvis så visar alltså analysen att trots att de flesta chefer och medarbetare har en 

positiv attityd till utvecklingssamtal, upplever flesta cheferna och några medarbetare att 

verksamheten skulle fungera lika bra utan utvecklingssamtalen. Som anledning till detta nämns 

bra fungerande vardagskommunikation. Med andra ord kan man konstatera att det är själva den 

kontinuerliga kontakten mellan medarbetare och chef, dialogen med ömsesidig, direkt 

feedback, direkt problemlösning och relationsbyggande i vardagen som anses tillräcklig för att 

ersätta utvecklingssamtalet. 

 

Upplevda och önskade effekter av utvecklingssamtal 

Analysen visar att en viktig sak som både chefer och medarbetare pekar på är att 

utvecklingssamtalet måste ge utfall i form av effekter för att det ska upplevas givande. Cheferna 
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upplever utvecklingssamtal som givande när de har kunnat hjälpa medarbetare att utvecklas 

eller gjort individens tillvaro trevligare. Även när cheferna har kunnat göra någon förändring, 

reda ut eller lösa problem för medarbetaren eller sig själv upplever man utvecklingssamtal som 

givande. Även medarbetarna har upplevt samtalet som givande och dessutom påpekat det som 

en viktig effekt när båda parter har lyckats reda ut någon tvist och hjälpt varandra med något. 

En medarbetare exemplifierar ett givande utvecklingssamtal enligt följande, 

”Utvecklingssamtal ger nått om min chef kontrollerat med sin chef om det är ok att anmäla mig 

till kursen”.  

 

På motsvarande sätt upplever cheferna att det inte känns givande om medarbetaren bara vill 

göra sitt jobb och inte vill något mer. Även medarbetarna uppfattar utvecklingssamtal som icke-

givande när effekter efter samtalet i form av utvecklingsplan, åtgärder, utbildning, uppföljning, 

etc. uteblir.  En medarbetare ger följande exempel på erfarenheter från icke-givande samtal, 

”Det blir inga åtgärder, det står samma sak när jag kommer tillbaka nästa år.” En annan 

medarbetare uttrycker ”Det blir ingen förändring, inget resultat, man bara sitter och pratar. 

Jag vet inte vad som händer med det vad chefen har skrivit upp. Efter utvecklingssamtalet vill 

jag ha en plan för mig, men den finns inte.” 

 

En majoritet av cheferna och medarbetarna upplever dock att utvecklingssamtal faktiskt ger ett 

antal direkta effekter i organisationen. Att man utvecklas i sitt chefskap anser cheferna som en 

av effekterna. De menar att samtalen hjälper dem att utveckla sitt chefskap genom feedback 

och bekräftelse från medarbetaren om deras sätt att jobba. Även medarbetarna anser att 

utvecklingssamtal ger chefen bättre kännedom om vad den anställda tänker om chefens sätt att 

jobba. En annan viktig effekt är den personliga utvecklingen som samtalet ger cheferna genom 

högre förmåga att acceptera och förstå olikheter hos människor. Cheferna anser vidare att 

medarbetarnas utveckling är en effekt, man anser att utvecklingssamtalen hjälper medarbetarna 

att utvecklas både socialt som person och även samarbetsmässigt i grupp. Många medarbetare 

anser också att samtalet ger dem bättre kännedom om hur saker och ting fungerar på företaget 

och en medarbetare anser att samtalet gör arbetet på företaget mer strukturerat. Hälften av 

medarbetarna upplever att feedback från chefen under samtalet ger dem uppfattning om hur 

chefen ser på hen, ger bättre förståelse om de är på rätt väg i sitt arbete eller om de måste ändra 

på något. En medarbetare berättar att ”Efter avstämning med chefen har vi samma förståelse 

var jag är i min arbetsroll.” Effekten blir alltså en bättre företagskännedom och bättre förståelse 
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för sin arbetsroll. Hälften av de intervjuade medarbetarna har fått utbildning som följd av 

samtalet och en medarbetare har fått andra arbetsuppgifter. 

 

Cheferna anser även att samtalet ger dem bättre kunskap om sina medarbetare, deras önskemål, 

trivsel och samarbete med andra, man uppnår alltså effekten bättre personalkännedom. 

Medarbetarna anser i sin tur att genom möjligheten att ge feedback till chefen, diskutera och 

lösa saker under samtalets gång förbättras relation med chefen. Några medarbetare har fått 

större förtroende både för sin chef och hos sin chef. Andra nämnde att det har hänt att chefen 

efter att ha fått kritik har ändrat sig. Utvecklingssamtal ger alltså en förbättrad relation med 

chefen. 

 

Både chefer och medarbetare är eniga om att utvecklingssamtal upplevs ge mer motiverade och 

positivare medarbetare d.v.s. effekten av samtalet blir medarbetarnas trivsel och prestation.  En 

medarbetare uttryckte det: ”Jag blev en bättre och effektivare medarbetare.”  

 

Cheferna anser vidare att utvecklingssamtalen underlättar deras arbete med att lokalisera 

enskilda utbildningsbehov hos medarbetaren, samt att ge bättre förståelse för hela 

arbetsgruppens behov. Samtalet blir ett verktyg för att skapa personliga utvecklingsplaner som 

sedan används som underlag för utvecklingsplanering för hela avdelningen. Även medarbetarna 

påpekar att samtalet underlättar chefers arbete, genom att chefen kan använda upprättade 

handlingsplaner i sitt framtida arbete på avdelningen. Någon av medarbetarna påpekar att 

chefen under samtalet upptäcker rätt person på rätt plats och fel person på fel plats, detta anses 

gynna företaget. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Avsaknad av utvecklingsmöjligheter/verktyg upplevs dock av cheferna som ett stort problem 

för att kunna genomföra eller erbjuda åtgärder och därmed åstadkomma de ofta önskade 

effekterna av samtalet. Många chefer upplever att de inte kan erbjuda sina medarbetare något 

konkret om de vill utvecklas. En chef illustrerar problemet, ”Jag kan inte erbjuda någonting 

om medarbetare vill utvecklas. Jag kan bara rekommendera att söka på annonserad tjänst eller 

hjälpa med rotation inom avdelningen.” Dessa chefer anser att de saknar befogenhet att 

utveckla sina medarbetare eftersom de exempelvis inte kan anmäla medarbetare till kurser, då 

det styrs av personalavdelningen. Dessutom upplever cheferna att det saknas 

utvecklingsmöjligheter för anställda, det finns bara utbildningar kopplade till vardagliga 
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sysslor. Ett annat problem kopplat till utvecklingsmöjligheter är tidsbrist för 

utbildningstillfällen, speciellt när många medarbetare ska på utbildning samtidigt.  

 

Sammanfattningsvis så visar alltså analysen att det för ett givande samtal bland annat krävs 

effekter både under och efter samtalet. Detta förmedlar både chefer och medarbetare. 

Utvecklingssamtalet ska, med andra ord, uppfylla företagets syfte. Både chefer och medarbetare 

eftersträvar samma effekter av utvecklingssamtal, båda känner att de utvecklas i sina yrkesroller 

och företagskännedom. Cheferna upplever även att utvecklingssamtal ger möjlighet till 

individuell utveckling. Chefen får bättre personalkännedom och medarbetaren får bättre 

relation med chefen. Båda parter känner att samtalet höjer medarbetares prestationer, 

motivation och trivsel, samt ger cheferna verktyg och kännedom för individens och 

verksamhetens framtidsplanering. Ett problemområde som framträder är dock avsaknad av 

befogenhet för cheferna för att erbjuda och genomföra utvecklingsåtgärder.  

 

Essensen av fenomenet utvecklingssamtal  

Fenomenet utvecklingssamtal är i den studerade organisationen ett planerat och väl förberett 

samtal mellan chef och medarbetare där tydliga hierarkiska roller bibehålls, men som trots det 

upplevs jämbördigt. För det mesta upplevs samtalet som någonting positivt, avslappnat och 

trevligt, men om någon av samtalsparterna är ointresserad eller stressad upplevs det istället 

krystat och obekvämt. På ytan har chefer och medarbetare en gemensam syn på 

utvecklingssamtal. Man anser att samtalet handlar om målstyrning, utveckling och 

relationer/känslor, samt att det är svårare att prata om känslor än om sakfrågor. För att samtalet 

ska bli givande anser man vidare att det krävs förberedelser, intresserade samtalsparter, samt 

framför allt, att båda parter får feedback på sitt arbete och att samtalet leder till konkreta effekter 

och åtgärder.  När man analyserar fenomenet djupare kan man dock konstatera att det även 

finns skillnader i chefers och medarbetares syn på fenomenet. Figur 6 illustrerar essensen av 

fenomenet genom att exemplifiera dessa likheter och skillnader i upplevelser av 

utvecklingssamtal.  
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Figur 6. Översiktlig illustration av fenomenet utvecklingssamtals essens. 

När det gäller förberedelser anser sig chefen endast behöva allmänna förberedelser, medan det 

finns en förväntansbild från medarbetaren att chefen att ska ha förberett sig att träffa hen. När 

det gäller syfte och genomförande anser medarbetarna att utvecklingssamtalet genomförs för 

dennes skull och att chefen behöver vara drivande i samtalet och deras utveckling. Chefen anser 

däremot att utvecklingssamtalet är ett av dennes ledarskapsverktyg och att medarbetaren måste 

ta initiativ och eget ansvar för sin utveckling. När det gäller eftersträvade effekter söker 

medarbetaren uppskattning, beröm och personlig utveckling. Chefen eftersträvar däremot att 

utvecklas i sitt chefskap, lära känna sina medarbetare och att utveckla verksamheten. Det finns 

även skillnader hur chefer och medarbetare ser på behovet av uppföljning. Man kan alltså 

konstatera att det finns stor diskrepans mellan chefers och medarbetares syn på fenomenet 

utvecklingssamtal även om det på ytan inte verkar så.  

 

Tidigare forskning 

I detta kapitel redovisar jag tidigare forskning som direkt rör forskningsfältet 

utvecklingssamtal. Det har bedrivits begränsad forskning om utvecklingssamtal och dess 

konsekvenser för medarbetare och organisation Mikkelsen (1998). Det finns ett antal 

doktorsavhandlingar och enstaka studier som är skrivna under 1990-talet samt 2000-talet. Det 

finns även en uppsjö av konsultböcker på marknaden som både beskriver utvecklingssamtal 
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och ger konkreta råd om hur organisationer ska agera för att åstadkomma utvecklingssamtal 

med hög kvalité. Jag har dock valt att bortse från denna konsultlitteratur och fokuserar istället 

på att beskriva enbart den vetenskapliga forskningen inom fältet. Det finns även mycket 

begränsad internationell forskning när det gäller fenomenet utvecklingssamtal. 

 

Forskning om utvecklingssamtal 

Den internationella varianten av utvecklingssamtal har ett något annorlunda fokus jämfört med 

det svenska. Bland de engelskspråkiga begreppen kan performance appraisal interview nämnas 

som liknande samtalstyp som det svenska utvecklingssamtalet (Asmuẞ 2008). I utländska 

performance appraisal interview ligger fokus på prestationsvärdering och själva begreppet 

interview visar att samtalet är mer envägskommunikation än ömsesidig dialog på lika villkor 

som betonas i beskrivningar av utvecklingssamtal i Sverige. Fokus för denna 

litteraturgenomgång ligger därför på svensk forskning inom fältet, dock har även ett fåtal 

internationella studier ingått. 

 

Den huvudsakliga delen av forskningen som har bedrivits inom fältet är genomförd utifrån 

medarbetarperspektivet (Fellbom 2013). De flesta studierna utgår från intervjuer eller surveys 

om utvecklingssamtalet och undersöker inte konkreta samtal (Jakobsen, Nahnfeldt, Nyroos, 

Olin-Scheller & Sandlund 2010). Den skandinaviska forskningen som har bedrivits har 

fokuserat på enskilda områden med få eller inga överlapp. Engqvist (1990) intar ett 

socialpsykologiskt perspektiv och fokuserar på samtalets innehåll och kvalité. Engqvist 

studerade sex utvecklingssamtal mellan klinikchef och klinikföreståndare och undersökte vad 

som karakteriserar goda och dåliga utvecklingssamtal. I sin undersökning utgår han från 

Watzlawicks kommunikationsteori som framför att meningsfull kommunikation uppnås genom 

att parterna definierar sina roller och meta-kommunicerar. Mikkelsen (1998) intar ett 

målstyrningsperspektiv och ser medarbetarsamtalets viktiga roll i utvärdering av resultat och 

kvalifikationer. Hon studerar hur medarbetarsamtal fungerar i praktiken utifrån en fallstudie på 

norska Statoil. Mikkelsen redogör även för en annan studie vid Norska postverket där hon finner 

ett samband mellan medarbetarsamtal och upplevd kvalitet på ledarskap och psykosocial 

arbetsmiljö. 

 

Lindgren (2001) intar ett jämlikhetsperspektiv och undersöker interaktionsmönster, samt makt- 

och dominansförhållanden i utvecklingssamtal. Lindgren diskuterar skendemokrati i 
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utvecklingssamtalen och konstaterar att teori och praktik verkar skilja sig åt, samt drar 

slutsatsen att jämbördiga och ömsesidiga utvecklingssamtal bara är en målsättning som parterna 

inte lyckas uppnå. Lindgren (2006) konstaterar vidare att det inte finns ett särskilt mönster för 

kvinnors samtalsstil och ett annat för mäns samtalsstil. Däremot konstaterar Lindgren olika 

samtalsmönster för chefer respektive medarbetare. Engström (2005) bygger vidare på 

Lindgrens studie genom att utöka Lindgrens ”positionsmakt”-förklaring till 

utvecklingssamtalets interaktionsmönster med deltagarnas relation (relationsmakt) och 

yrkeserfarenhet (professionsmakt) som förklarande komponenter.  Han påvisar samband mellan 

maktkällor och interaktionsmönster. 

 

Schou (1991) studerade vilken betydelse planerings- och utvecklingssamtal har som styrmedel 

och som ett medel att stimulera arbetsmotivationen och om det finns mätbara effekter av denna 

typ av samtal. Schou lyckas påvisa ett samband mellan utvecklingssamtal och upplevd högre 

arbetsmotivation. 

 

Jakobsen et al. (2010) noterar att det finns hinder under utvecklingssamtalet som gör det svårt 

att lyfta problem med stress. Normen om ”den goda medarbetaren” och att cheferna 

normaliserar stressen leder till att man har svårt att nyttja utvecklingssamtal som ett verktyg att 

identifiera och lösa strukturella problem med arbetsrelaterad stress eller balans mellan arbete 

och privatliv. Jansson, Sandlund, Jakobsen och Olin-Scheller (2012) bygger vidare på denna 

diskussion och i analys av medarbetarsamtal finner att normalisering av stress villkoras av den 

nyliberala synen att individen själv kan välja att känna stress eller inte.  Detta friskriver 

arbetsgivaren från en stor del av ansvaret. Detta innebär enligt Jansson et al. att både 

hälsofarliga och diskriminerande strukturer riskerar att inte uppmärksammas i 

utvecklingssamtal. Fellbom (2013) studerade vidare hur nyblivna chefer växer i sitt chefskap 

med medarbetarsamtal som en av sina arenor. Samtalet med manuskript och skilda roller för 

chef och medarbetare är ett legitimerande ledningsverktyg för chefens uppgifter. 

 

Begrepp, definitioner och syfte 

Olika begrepp har använts för att benämna den studerade samtalstypen under olika tidsperioder 

(Lindgren 2001; Engquist 1990). De vanligast förekommande begreppen är medarbetare-, 

planerings- och utvecklingssamtal. Det som har styrt användning av begrepp har varit fokus 

och syftet med samtalet. Till exempel har begreppet medarbetarsamtal använts när en jämbördig 
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relation mellan chef och medarbetare accentuerades, samt planeringssamtal och målsamtal när 

planering respektive målstyrning stod i centrum. Dock är det relativt vanligt att olika fokus 

blandas i ett och samma samtal. Även forskare använder olika begrepp och beskrivningar om 

vad utvecklingssamtal är. Engqvist (1990) väljer begreppet utvecklingssamtal utifrån att 

samtalets utvecklande funktion. Han definierar utvecklingssamtal som ”En förberedd 

regelbunden diskussion mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla individ och 

verksamhet och som präglas av ömsesidighet”. Lindgren (2001) kommer fram till en följande 

definition, ”Utvecklingssamtal är ett årligen återkommande, personligt samtal mellan en chef 

och en av dennes närmaste medarbetare.” 

  

Det gemensamma för alla definitioner är att samtalet syftar till att skapa en special situation, 

som skiljer sig från vardagskommunikation (Engquist 1990). Just att utvecklingssamtalet kräver 

planering och förberedelser är det unika och särskiljande från all annan vardagskommunikation. 

Det är intressant att notera att detta även stämmer överens med hur den studerade organisationen 

definierar utvecklingssamtalet som ”… ett välplanerat personligt samtal mellan chef och 

medarbetare.”  

 

Precis som det finns flertals definitioner av utvecklingssamtal, kan samtalen ha olika syften, 

innehåll och själva genomförande kan skilja åt sig (Lindgren 2001). De svenska 

utvecklingssamtalen har ofta som syfte att stämma av och planera medarbetarnas utveckling 

inom organisationen, för att uppnå organisationens- och individens mål, dvs. målstyrning. Man 

vill även att skapa förutsättning för dialog mellan chef och medarbetare om dennes 

arbetssituation och ge feedback på arbetsresultat (Asmuß 2008; Granberg 2003; Engquist 

1990). Mikkelsen (1998) betonar däremot mätning och utvärdering som viktiga element i 

samtalet. Enligt Enqvist (1990) ses samtalet även som ett strategiskt instrument i chefernas 

arbete att främja individens och organisationens utveckling. Cheferna använder vidare samtalet 

för att söka ny information genom att ställa många frågor samt för att bekräfta det vad de redan 

känner. Att ha ett utvecklingssamtal med sin medarbetare har dessutom blivit en 

institutionaliserad praxis för chefer och ingår i det moderna ledarskapsidealet och är därmed 

fenomen som tas för givet (Fellbom 2013).  

 

Enligt Jakobsen et al. (2010), har utvecklingssamtal potential att identifiera eventuella hinder 

för måluppfyllnad. Jakobsen et al. (2010) diskuterar vidare att samtalen skulle kunna vara en 

arena för hitta lösningar på problem med exempelvis arbetsbelastning. Även Engquist (1990) 
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ser utvecklingssamtal som ett problemlösningstillfälle. Dock konstaterar Jakobsen et al. (2010) 

att utvecklingssamtalet i praktiken troligen inte är rätt arena för den typen av problemlösning. 

Enligt Lindgren (2001) är inte heller problemlösning något genomgående tema för samtalet. 

Både Engqvist och Lindgren konstaterar att samtalet i praktiken inte är handlings- eller 

målinriktat. Lindgren finner att cheferna istället utnyttjar samtalet till att påverka medarbetarnas 

handlingar och attityder för att passa sina egna syften. Hon konstaterar att chefernas mål med 

samtalet är att öppna medarbetaren och skapa förtroende. De genomför samtalet på ett sätt som 

stämmer överens med deras eget syfte och avslutar samtalet när de anser att målet med samtalet 

är uppnått.  Därmed konstaterar Lindgren att samtalens syfte är ”… dels att få information om 

medarbetarnas syn på verksamheten, arbetsförhållanden och sig själva, dels påverka 

medarbetares attityder och handlingar.” Trots att Lindgren och Engqvist drar samma slutsats, 

skiljer sig deras definition av samtalet åt. Engqvist definition av utvecklingssamtal är mer en 

målsättning, som parterna i verkligheten inte uppnår, medan Lindgrens definition är en 

beskrivning av hur samtalet visar sig i den faktiska empirin.  

 

Engström (2005) skriver i sin studie att utvecklingssamtalet har tre funktioner: utveckling 

(läraren får stöd), kontroll (läraren värderas) och förtroende (bygger förtroende till lärarna). 

Engström (2005) konstaterar även att feedback har en viktig roll, då att lärarna lägger stor vikt 

vid återkoppling på sitt arbete och utvecklingssamtalet kan ses som ett kommunikativt projekt. 

Lärarna vill berätta om sin arbetssituation och få återkoppling, medan rektor i sin tur under 

utvecklingssamtalet får möjlighet att bygga förtroende hos lärarna - (utvecklingssamtal som 

relationsorienterat projekt), samt få information om varje lärare (utvecklingssamtal som 

informationsorienterat projekt) och verksamheten. När det gäller dessa funktioner konstaterar 

Fellbom (2013) att existerande riktlinjer om hur medarbetarsamtal ska hållas (t.ex. feedback 

som ska ges) ger chefer möjlighet att samla in den nödvändiga informationen och lära känna 

sina medarbetare för att utöva det kontrollerande chefskapet. Riktlinjerna för samtalet 

förutsätter även en chef som bryr sig om sina medarbetare och nyblivna chefer försöker uppnå 

detta genom att vara väl förberedda samt hålla en öppen dialog samt ge tid och utrymme för 

medarbetaren. Genom att be om feedback försöker chefer uppnå att medarbetare upplever 

samtalen som bra. Chefer uppmuntrar medarbetare att visa känslor, samtidigt som de döljer 

sina. Cheferna uppnår det terapeutiska chefsidealet genom visa förståelse, erkänsla samt 

tillåtande. Detta visar på asymmetri i relationen, som sammanfaller även med Lindgrens (2001) 

och Engströms (2005) slutsatser.  
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Schou (1991) konstaterade att utvecklingssamtal fungerar som ett viktigt styrinstrument i de 

svenska industriföretagen. Han kom fram till att ingenjörer som hade regelbundna 

utvecklingssamtal på sina arbetsplatser upplevde högre arbetstillfredsställelse, ett mer positivt 

arbetsklimat och fick mer återkoppling än de som inte hade utvecklingssamtal. Resultatet visade 

även att utvecklingssamtalet påverkar upplevelser av arbetsmålen då individerna som hade 

utvecklingssamtal fick möjlighet att vara med i målformuleringsprocessen och hade tydligare 

mål för sig samt fick mer återkoppling. Lindgren (2001) påpekar dock att Schou tyvärr inte 

undersöker närmare om det är utvecklingssamtalet som har betydelse för arbetsmotivationen 

eller om det är anställda med hög arbetsmotivation som använder sig av utvecklingssamtal på 

arbetsplatser eller om det är ömsesidigt påverkande faktorer. 

 

Maktförhållande och normer 

Enligt forskningen framgår det att utvecklingssamtal förväntas vara ömsesidiga och 

jämbördiga. Trots att medarbetare och chefer även uppfattar samtalen som sådana, följer 

utvecklingssamtal i verkligheten auktoritära mönster med ojämna och oönskade maktpositioner 

där inga gemensamma mål sätts och inga gemensamma beslut fattas (Lindgren 2001). Lindgren 

förklarar interaktionen i samtalet genom samtalets demokratiska mönster som konkurrerar med 

auktoritära mönster och mönster från två samtalstyper - formellt möte och förtroligt samtal. 

Cheferna utövar makt både på makronivå genom att styra konversationen och på mikronivå 

genom att exempelvis inleda samtalet, ställa flest frågor, styra samtalet i önskad riktning, ge 

beröm och råd, föra anteckningarna och även avsluta samtalet när de anser sig vara klara. Då 

det ofta finns instruktioner, hur chefer och medarbetare bör genomföra samtalet samt vilket 

resultat som förväntas, menar Fellbom (2013) att relationen chef och medarbetare blir tydlig.  

 

Även Engströms (2005) undersökning i grundskolemiljö visar att makthierarkin mellan 

parterna upprätthålls genom att rektorn tar initiativ till samtalet och avgör vad det ska handla 

om. Både Lindgren (2001) och Engström (2005) hävdar att det är chefens överordnade position 

som gör att det är de som styr samtalet i önskad riktning. Engström säger att samtalet inte äger 

rum i vakuum, det har en kontext där de båda parter har olika positioner. Detta i sin tur leder 

till olika rättigheter för parterna. Chefer har större möjlighet att utöva makt, bestämma i samtalet 

och påverka medarbetaren. Engström noterar dessutom ytterligare två maktkällor i 

utvecklingssamtal, relations- och professionsmakt. Engström påvisar dessutom ett samband 

mellan med dessa tre maktkällor och samtalets interaktionsmönster. Sambandet visar sig 
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exempelvis genom att rektorsstyrningen är starkare om relationen med läraren är ny än om 

rektor har känt sin samtalspartner under flera år. Engström utarbetar även en teoretisk modell 

där det framgår att de tre maktkällorna position, relation, profession påverkar interaktionen, 

samtidigt som interaktionen även påverkar maktkällorna. Engström påpekar att 

utvecklingssamtalet kan reproducera rådande förhållanden men kan även bidra till förändring.  

 

Lindgren (2001) konstaterar dock att parterna inte kan befria sig från sina positioner/roller även 

om de strävar mot jämbördighet. Hon visar att utvecklingssamtal är asymmetriska och 

maktförhållandet överordnad chef och underordnad medarbetare består. Man kan alltså säga att 

asymmetri är ”inbakad” i parternas roller, vilket gör att själva samtalet också blir asymmetriskt. 

Bjerlöv (1999) påpekar att ”… samtal med asymmetriskt mönster återskapar den över- 

respektive underordning som samtalarna är bärare av.” Ömsesidighet brukar höra till 

symmetriska relationer (Lindgren 2001).  

 

Ett problem i det asymmetriska förhållandet är att chefen har flera funktioner i 

utvecklingssamtalet. Engström lyfter fram rektorns dubbla funktioner som kontrollant och som 

stödjare samtidigt poängterar han att det är chefen som i slutändan sätter lön. Även Jakobsen et 

al. (2010) stödjer detta i sin studie genom att peka på chefens dominansposition i relation till 

medarbetares lönesättning och karriärutveckling som stärker medarbetares underordnade roll i 

samtalet. Hon beskriver medarbetarsamtal som arena för att skapa, återskapa och befästa 

normer.  Normer är inte alltid uttalade, men kan vara dolda och det är i just i ”dolda utrymmen 

som risk för maktutövning uppstår (Foucault 1997). Medarbetarsamtal är en del av den formella 

läroplanen med uttalade uppgifter, förväntningar på agerande och uppträdande, men det finns 

även ”den dolda läroplanen” som sätter osynliga normer för hur ”en god medarbetare bör 

vara”.  

 

Jansson et al. (2012) diskuterar också det existentiella behovet att uppfattas som en behövd 

medarbetare. Dessa behov väcker frågan hos medarbetaren om ”hur gör jag för att vara den 

goda medarbetaren”? Därmed hamnar medarbetaren i en situation under samtalet där denne har 

svårt att ge avvikande perspektiv om exempelvis stressen och därmed bryta mot normen.  

Problem med exempelvis negativ stress i arbetslivet blir olösta, då både chefer och medarbetare 

normaliserar stressen genom olika uttalande från chefens sida som medarbetaren bekräftar. 

Därmed minskar medarbetarens möjlighet till lyfta frågor om obalans i arbetslivet och övrigt 

liv. Stressen blir å ena sidan erkänd, men från andra sidan ofta bagatelliserad. Medarbetaren 
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anstränger sig för att tona ner eventuell upplevd stress och cheferna uppgraderar stress till något 

positivt. 

 

Även Lindgren (2001) påpekar att medarbetare ofta eftersträvar att agera efter chefens villkor 

genom att anpassa sina åsikter och hitta ett ”godkänt” svar, samt att båda samtalsparter använder 

sig av skratt för att tona ned känsliga teman i samtalet. Det är svårt för medarbetaren att 

samtidigt tala ut om den upplevda negativa stressen samt uppnå idealen om ”den goda 

medarbetaren” som hela tiden gemensamt pratas fram under samtalets gång. Medarbetarsamtal 

utgör ju en del i organisationens läroplan för karriärutveckling och prestationsvärdering 

(Jakobsen et al. 2010).  Slutligen konstaterar Jakobsen att existentiella frågor om hur 

medarbetare upplever verkligheten förvandlas till etiska frågor om vad som ses som bra 

medarbetarskap och inte. 

 

Samtalskvalitét 

Engquist (1990) menar att upplevd kvalité på utvecklingssamtal är kopplat till 

relationsdefiniering i samtalet. Om relationsdefiniering saknades upplevdes samtalet ha låg 

kvalitet och vice versa. Samtalsparterna måste enligt Engqvist meta-kommunicera för att kunna 

definiera sina roller och på så sätt uppnå ett kvalitativt samtal t.ex. sätta agenda och sammanfatta 

samtalet.  Att metakommunicera betyder att samtalsparterna rör sig i sin kommunikation under 

samtalets gång över ett antal olika abstraktionsnivåer. Samtalet förflyttar sig mellan både 

sakfrågenivå, metanivå och meta-metanivå. Han understryker betydelsen av att meta-metanivå 

som innebär att man kommunicerar om hur själva kommunikationen går till. Enligt Enquist 

hanterar samtal med hög kvalité både sak-, relations-, värderings- och attitydfrågor. Han ser 

meta-kommunikation av central betydelse för att undvika kamp mellan samtalsparterna. 

Engqvist kommer dock fram till att metakommunikation är en nödvändig förutsättning men inte 

tillräckligt för att uppnå utvecklingssamtal med hög kvalité. Lindgren (2001) anser från andra 

sidan tvärtom att samtalet kan flyta utan kamper trots att samtalsparterna inte byter 

abstraktionsnivåer. Hon menar att just metakommunikation mellan parterna gör att den 

hierarkiska delningen mellan parterna bibehölls och återskapas eftersom det är mest chefer som 

använder sig av sammanfattningar och agendasättningar. Hon menar att konflikter i samtalet 

eventuellt kan leda till mer jämbördiga samtal. Dessutom menar Bjerlöv (1999) att inte bara 

symmetriska samtal leder till ett utvecklande lärande. Även asymmetriska samtal bidrar till 

detta och att ledarskap kan skapa solidaritet och engagemang. Mikkelsen (1998) påpekar dock 
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att om makt och kontrollfunktionen missbrukas i samtalet kan det leda till att medarbetaren 

tycker att samtalet är meningslöst.  

 

Diskussion 

I detta avsnitt analyseras och diskuteras studiens resultat utifrån existerande teorier och tidigare 

forskning om utvecklingssamtal. Avsnittet inleds med en beskrivning av den teoretiska 

referensram som utvecklades för att ligga till grund för analysen. 

 

Teoretisk referensram 

Jag har valt att diskutera studiens resultat utifrån förväntansteori (Jacobsen & Thorsvik 1995). 

Anledningen till detta är att jag bedömer att respondenternas upplevelser av utvecklingssamtal 

är tätt förknippat till vilket resultat man förväntar sig att fenomenet ska leda till. Förväntansteori 

handlar om mänskligt beslutsfattande och baseras på antagandet att människor blir motiverade 

att prestera om de förväntar sig kunna nå mål som de sätter värde på. Två viktiga begrepp inom 

förväntansteori är ”Valens” och ”Förväntan” (se Figur 7). Valens talar om hur viktigt ett visst 

utfall är för individen och Förväntan handlar om hur stor sannolikhet individen tror att ett visst 

handlande leder till ett visst resultat. Valens och Förväntan antas ha ett multiplikativt 

förhållande (Jacobsen & Thorsvik 1995). D.v.s. om endera Valens eller Förväntan har ett lågt 

värde så kommer även motivationen att genomföra en uppgift att bli låg. 

 

 

Figur 7. Centrala elelement i förväntansteori. Fritt baserat på (Jacobsen & Thorsvik 1995). 

Den första delen som krävs för att kunna tillämpa förväntansteori för att diskutera studiens 

resultat är förstå vad som påverkar respondenternas förväntningar på utvecklingssamtalet. 
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Enligt Jacobsen & Thorsvik (1995) är individers förväntningar i en organisation dels kopplade 

till formella överenskommelser så som anställningsavtal och dels till så kallade ”Psykologiska 

kontrakt”. Begreppet psykologiska kontrakt lanserades på 1960-talet och beskrevs som: ”En 

oskriven överenskommelse mellan individen och organisationen” (Aronsson & Karlsson, 

2000). Det historiska psykologiska kontraktet som återfanns i traditionella byråkratier innebar 

att medarbetaren följde de regler som fanns i organisationen och var lojal. I utbyte mot detta 

fick medarbetaren lön och i princip livslång anställningstrygghet (Nieto 2006; Guest & Conway 

2002). I dagens moderna organisationer som snabbt måste kunna anpassa sig till en förändrad 

omvärld kan dock ingen medarbetare förvänta sig livslång anställning i utbyte mot sin lojalitet 

och sitt engagemang. Nieto (2006) argumenterar därför för behovet av ett modernt och mer 

flexibelt psykologiskt kontrakt som istället bör fokusera på ömsesidig investering och 

anställningsbarhet. Genom att bemyndiga medarbetaren att ta mer ansvar för sitt arbete och sin 

egen utveckling ska organisationen öka medarbetarens möjligheter att hitta en ny anställning 

om nuvarande anställningen avslutas. För medarbetarens lojalitet förväntas alltså arbetsgivaren 

vårda medarbetarens anställbarhet genom att ge förutsättningar för kontinuerlig utveckling. Det 

moderna psykologiska kontraktet blir därmed centralt för att förstå respondenternas 

förväntningar på fenomenet utvecklingssamtal.    

 

Den andra delen som är central för att kunna tillämpa förväntansteori på upplevelserna av 

utvecklingssamtal är att förstå vilka belöningar och vilken tillfredsställelse respondenterna 

eftersträvar. För att förstå detta har jag utgått från Maslows behovshierarki (Maslow 1943).  

Den grundläggande tanken bakom Maslows behovshierarki, eller behovstrappa som modellen 

också kallas, är att mänskliga behov kan ordnas hierarkiskt i fem nivåer (se Figur 8). Behoven 

på de lägre nivåerna måste vara uppfyllda för att individen ska vara motiverad att försöka 

uppfylla behov på högre nivåer. För att exemplifiera detta kan man föreställa sig en individ som 

inte har möjlighet att uppfylla sina fysiologiska behov av mat och vatten och därför är mycket 

törstig och hungrig. För den individen är det inte viktigt att förverkliga sina drömmar, 

åtminstone inte innan den har slutat vara törstigt och hungrig. Även om det bara finns begränsat 

empiriskt stöd för att de mänskliga behoven är hierarkiskt ordnade, har Maslows modell fått 

stort inflytande och gett ett viktigt ramverk för att förstå vad som motiverar oss (Jacobsen & 

Thorsvik 1995). 
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Figur 8., Behovstrappan, fritt baserat på Maslows behovshierarki (Maslow 1943) 

I relation till fenomenet utvecklingssamtal bedömer jag att det är främst de fyra översta nivåerna 

i Maslows behovshierarki som är relevanta. De fysiologiska behoven behöver redan vara 

uppfyllda för att utvecklingssamtal ska vara aktuellt.  Den integrerade teoretiska referensramen 

för att förstå studiens resultat kan därmed summeras i Figur 9.  

 

Figur 9. Teoretiskt ramverk för diskussion av utvecklingssamtal baserad på förväntansteori, psykologiska kontrakt och 

Maslows behovshierarki. 

 

Det moderna psykologiska kontraktet styr respondenternas förväntningar på samtalets effekter. 

Respondenternas valens avgör vilka effekter av utvecklingssamtalet som värdesätts och 

Maslows behovshierarki förklarar vilka belöningar och vilken tillfredställelse dessa effekter 

ger. 
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Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuterar jag studiens resultat utifrån det teoretiska ramverk som presenteras i 

Figur 9. För varje del i ramverket presenteras relationen till studiens resultat samt diskuteras 

hur respondenternas behov enligt Maslows behovshierarki relaterar till dessa resultat. 

 

Det moderna psykologiska kontraktet 

Analyserar man personalavdelningens- och chefernas syn på medarbetarna utveckling ser man 

en tydlig koppling till det moderna psykologiska kontraktet. Man anser att medarbetarna måste 

ta eget ansvar för sin utveckling och att ledningens uppgift endast är att stötta denna utveckling 

i den mån den ligger i linje med verksamhetens mål. Medarbetarna verkar dock i viss mån ha 

tolkat det psykologiska kontraktet annorlunda. De anser att chefen bör ta initiativ och vara 

drivande i deras utveckling. Denna diskrepans i syn på medarbetarens utveckling kan få stora 

konsekvenser. Ett brutet psykologisk kontrakt påverkar lojaliteten och engagemanget negativt 

på arbetsplatsen (Isaksson 2001). Kommunikation är här en nyckelfunktion för att säkerställa 

transparens i ledarskapet och motverka att missförstånd vilka upplevs som brott mot de 

psykologiska kontrakten oftare än nödvändigt.  

 

Valens 

När det gäller valens så finns det både tydliga likheter och skillnader i vilka effekter av 

utvecklingssamtalet som värderas högt av chefer respektive medarbetare. En viktig del som 

nämns är information om verksamheten och hur medarbetaren passar in i helheten. Från 

medarbetarens perspektiv handlar det sannolikt om att uppfylla ett trygghetsbehov. När man 

vet vad som händer i sin omgivning känner man sig tryggare. Från chefens perspektiv fyller 

sannolikt verksamhetsinformationen flera behov. Dels har den ett instrumentellt syfte, chefen 

förväntas ge medarbetaren den typen av information. Troligen fyller även informationsdelen ett 

självaktningsbehov hos chefen. Genom att chefen visar sin djupa förståelse av verksamheten 

får chefen medarbetarens respekt och stärker sitt självförtroende. Både chefer och medarbetare 

anser också att det är värdefullt i sig att ha ett lugnt enskilt samtal mellan chef och medarbetare. 

Denna samtalssituation fyller troligen ett samhörighetsbehov hos både chef och medarbetare. 

Hos chefen blir den här ”lära känna”-stunden även ett ledarskapsverktyg som hjälper hen att bli 

en bättre ledare och därmed fyller ett självförverkligandebehov. 
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Både chefer och medarbetare efterfrågar feedback från sin motpart. Denna feedback fyller 

troligen flera behov hos respondenterna. Dels vill respondenterna få beröm och känna sig 

uppskattade, vilket fyller ett självaktningsbehov. Dels vill troligen åtminstone vissa 

respondenter få feedback för att lära sig bli en bättre chef resp. medarbetare, vilket fyller ett 

självförverkligandebehov. Utveckling lyfts också som ett viktigt område för respondenterna. 

Dock finns det skillnader mellan chefer och medarbetare avseende vilken utveckling man 

eftersträvar. Cheferna vill utveckla verksamheten och sitt eget ledarskap. Dessa effekter fyller 

sannolikt flera behov hos cheferna. Genom att utveckla verksamheten försöker man fylla ett 

självaktningsbehov och att få erkännande från sina egna respektive chefer. Genom att utveckla 

sitt ledarskap försöker man fylla ett självförverkligandebehov och bli en bättre chef. Bland 

medarbetarna handlar den eftersträvade effekten däremot främst om personlig utveckling. 

Genom att utvecklas vill man fylla ett självförverkligandebehov genom att nyttja sina förmågor 

och möjligheter på bästa sätt. Att få kompetensutveckling kan dock troligen också fylla ett 

självaktningsbehov. Att få utveckling är en typ av erkännande från chefen att man som 

medarbetare är värd att satsa på. Det är dock viktigt att förstå att inte alla chefer och medarbetare 

har hög valens för utveckling. Detta exemplifierades i studien med den äldre respondenten som 

hänvisade till att hen snart var i pensionsålder och inte ville utvecklas.  

 

Förväntan 

Respondenternas förväntan på utvecklingssamtalets effekter är generellt sett relativt låg. Detta 

visar sig i uttalanden som ”… det är bara tuggande år efter år… det blir ingen förändring…” 

Enligt förväntansteori är det ett tecken på att förväntade belöningar tidigare inte har infunnit 

sig. I det här fallet kan man därmed tolka det som att respondenterna har upplevt att det moderna 

psykologiska kontraktet som driver förväntningarna på utvecklingssamtalet tidigare år har 

brutits.  

 

Insats 

När det gäller chefer och medarbetares insats så upplever de flesta respondenterna 

utvecklingssamtalet som någonting positivt och trevligt. Man verkar relativt motiverade att 

genomföra utvecklingssamtalet, men säger samtidigt att det nog inte skulle göra så stor skillnad 

om det försvann från företaget. Det kan man tolka som att utvecklingssamtalet åtminstone fyller 

vissa behov hos respondenterna. 

 



48 

Förmåga 

Angående förmåga och resurser så finns det problem i den studerade organisationen. Cheferna 

upplever att de saknar befogenhet att erbjuda sina medarbetare den utveckling de efterfrågar. 

Dessutom, om exempelvis utbildningar erbjuds finns det inte möjlighet att friställa 

medarbetaren från arbetet den tid som krävs för att delta. En tolkning är att detta utifrån 

medarbetarnas perspektiv uppfattas som ett brott mot det moderna psykologiska kontraktet, 

vilket i sin tur leder till missnöje och försämrad motivation. 

 

Rollförståelse 

När det gäller rollförståelse finns det sannolikt normer om exempelvis ”den gode chefen” och 

”den gode medarbetaren” (Jansson et al. 2012) som påverkar utvecklingssamtalet och dess 

resultat. Detta visade sig i studien exempelvis genom att cheferna ibland upplevde 

medarbetarna som blyga att ge feedback till chefen och att de försöker säga ”rätt saker”. Det 

kan tolkas som om att de försöker framstå som ”goda medarbetare”. Det kan naturligtvis även 

finnas andra normer som exempelvis manligt/kvinnligt som påverkar samtalet. Dock har 

studien inte fokuserat på att utreda dessa aspekter och har därmed heller inget tydligt stöd för 

detta.   

 

Resultat 

Avseende respondenternas upplevelser av utvecklingssamtalens resultat kan man konstatera att 

de flesta, trots att man tycker att samtalet är bra och trevligt, önskar att man fick mer feedback 

och att samtalet ledde till tydligare effekter i form av utveckling. Detta tyder på att 

utvecklingssamtalet i organisationen fyller respondenternas trygghets- och samhörighetsbehov, 

men inte deras självaktnings- och självförverkligandebehov i tillräcklig utsträckning. 

Respondenterna vill få mer beröm och uppskattning, samt få mer stöd att nyttja sina förmågor 

och möjligheter på bästa sätt. 

 

Koppling till tidigare forskning  

Liksom Lindgren (2001), Engström (2005) och Fellbom (2013) tidigare noterat är inte 

utvecklingssamtalet jämbördigt, trots att respondenterna faktiskt upplevde det så. Från 

ledningens sida är det heller inte ett mål att samtalen ska vara jämbördiga. Man säger istället 

att utvecklingssamtal ska vara ett samtal mellan chef och medarbetare. Liksom Engström 

(2005) noterade jag tydliga inslag av både ”positionsmakt”, ”relationsmakt” och 
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”professionsmakt” i medarbetarnas upplevelser av utvecklingssamtal. Det förekom även inslag 

av metakommunikation som befäste rollerna, vilket också Lindgren (2001) noterade.  

 

Liksom Bjärelöv (1999) kunde jag konstatera att även denna typ av asymmetriska samtal fyller 

flera behov. Liksom Schou (1991) tidigare har noterat upplevde både medarbetare och chefer 

att utvecklingssamtalet höjer medarbetarnas prestationer, motivation och trivsel. Dock noterade 

vi på samma sätt som Jakobsen et al. (2010) och Jansson et al. (2012) att chefens dominerande 

positions som kontrollant och slutändan lönesättare skapar vissa problem under samtalet. 

Normer och behov att uppfattas som den ”goda medarbetaren” gör att medarbetarna ofta 

försöker svara ”rätt” istället för att berätta hur de egentligen känner. Cheferna upplever att 

medarbetarna är för blyga för att ge feedback och medarbetarna känner att livet utanför 

arbetsplatsen inte får tillräckligt med utrymme under samtalet. Även Lindgren (2001) påpekar 

att medarbetarna ofta försöker hitta ett ”godkänt svar” när det gäller känsliga ämnen.   

 

När det gällde begreppsanvändningen hade ledningen specificerat namnet utvecklingssamtal. 

Dock benämnde respondenterna även samtalet som medarbetarsamtal och planeringssamtal, 

vilket Lindgren (2001) och Engquist (1990) också har identifierat som vanliga namn beroende 

på fokus i samtalet. Liksom i (Asmuß 2008; Granberg 2003; Engkvist 1990) syftade 

utvecklingssamtalen bl.a. till skapa förutsättningar till dialog och feedback mellan chef och 

medarbetare. Till skillnad från Mikkelsen (1998) konstaterade jag dock inget direkt fokus på 

mätning och utvärdering under samtalen. Liksom Engkvist (1990) noterade jag även att 

utvecklingssamtalet fyllde ett syfte som ledarskapsverktyg för både organisatorisk- och 

individuell utveckling. Som Engström (2005) konstaterade jag också att feedback har en mycket 

viktig roll i utvecklingssamtalet och att respondenterna var eniga om att de skulle vilja få mer 

feedback. 

 

Sammanfattning och slutsatser 

Denna studie har undersökt utvecklingssamtal i en medelstor svensk försvarsindustri. Studien 

genomfördes enligt en fenomenologiskt inspirerad metodik och syftade till att förstå och 

beskriva fenomenet utvecklingssamtal inom just denna specifika organisation. Man kan därmed 

inte hävda att studiens resultat är direkt generaliserbara och tillämpbara i andra organisatoriska 

kontexter. Istället måste läsaren själv ta ställning till vilka delar av resultaten som upplevs 

tillämpbara i dess kontext.  
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Både denna studie och tidigare forskning har visat att utvecklingssamtal har potential att öka 

medarbetarnas trivsel, engagemang och motivation. Eftersom man kan argumentera att 

engagerade och motiverade medarbetare är en modern kunskapsorganisations viktigaste resurs, 

fyller utvecklingssamtalet därmed en viktig funktion. På motsvarande sätt kan dock 

utvecklingssamtal även skapa missnöje och sänka motivationen om resultatet upplevs som ett 

brott mot de informella psykologiska kontrakt som finns på arbetsplatsen. Det är därför mycket 

viktigt att moderna kunskapsorganisationer försöker hitta rätt former för utvecklingssamtal och 

därmed skapar förutsättningar för engagemang och motivation bland sina medarbetare. 

 

För att bättre förstå och analysera studiens resultat skapades ett teoretiskt ramverk baserat 

förväntansteori, det moderna psykologiska kontraktet och Maslows behovshierarki. Baserat på 

analysen kan man dra två viktiga slutsatser. För det första, det finns diskrepans mellan 

ledningens och medarbetarnas syn på det psykologiska kontraktet avseende utveckling. Från 

chefernas och personalavdelningens perspektiv så anser man att medarbetaren måste ta ansvar 

och driva sin egen utveckling. Medarbetarna verkar däremot ofta anse att cheferna ska ta ansvar 

och driva deras utveckling åt dem. Här måste parterna bli tydligare i sin kommunikations för 

att undvika att medarbetarna i onödan upplever att det psykologiska kontraktet bryts med 

minskad motivation som följd. Det samma gäller organisationer eller enheter som saknar medel 

att erbjuda sina medarbetare utveckling. Genom att vara tydlig och kommunicera hur den bistra 

verkligheten ser ut och varför, bygger man inte upp orealistiska förväntningar som sedan inte 

uppfylls. För det andra, det är viktigt att ta till sig att utveckling och självförverkligande inte är 

motivatorer för alla chefer och medarbetare i en organisation. Olika respondenter försökte 

uppfylla olika typer av behov med hjälp av utvecklingssamtalet. Vissa försökte sannolikt 

uppfylla att trygghetsbehov genom att bättre försöka förstå ur dem passar in i helheten. Andra 

försökte troligen fylla ett samhörighetsbehov genom att ha ett socialt lugnt enskilt samtal chef-

medarbetare. Vissa andra försökte sannolikt fylla ett självakningsbehov genom att försöka få 

beröm och uppskattning från sin samtalspartner. Det blir därmed viktigt att försöka förstå vilka 

behov respektive individ försöker uppfylla med utvecklingssamtalet, för att säkerställa att 

resultat inte blir en besvikelse med försämrat engagemang och låg motivation som konsekvens. 

 

Som avslutande reflektion kan man överväga om moderna svenska kunskapsorganisationer 

kanske bör se över sitt syfte med utvecklingssamtal. Som jag tidigare nämnt har 

utvecklingssamtalet ofta som syfte att stämma av och planera medarbetarnas utveckling inom 
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organisationen för att uppnå organisationens- och individens mål. Frågan är dock om detta 

fokus på medarbetarnas utveckling är kontraproduktivt med tanke på att inte alla medarbetare 

vill utvecklas och att organisationerna inte alltid har möjlighet att erbjuda utveckling. Ett mer 

produktivt syfte med utvecklingssamtalet skulle istället kunna vara ”att motivera och 

entusiasmera medarbetare och chefer att uppfylla organisationens mål”. En sådan 

syftesformulering skulle öppna för ett mer individanpassat utvecklingssamtal där man istället 

kan fokusera på vilka behov individen har och hur organisationen med tillgängliga resurser på 

bästa sätt kan möta dessa behov för att säkerställa en motiverad och entusiastisk personalstyrka. 

Man kan också notera att den typen av individanpassning är tätt förknippat med det som i 

managementlitteraturen kallas Situationsanpassad ledarskap (Blanchard, Patricia & Drea 

1985), vilket har rönt bred acceptans inom ramen för det moderna ledarskapet som ett effektivt 

sätt att motivera medarbetare att uppnå organisatoriska mål. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Vad är ett utvecklingssamtal för dig? 

Berätta vad utvecklingssamtal används till på företaget. 

Beskriv hela processen för utvecklingssamtal på företaget. 

Vad känner du när det är dags för utvecklingssamtal? 

Vilka förväntningar har du på utvecklingssamtal på företaget? 

Vilka förväntningar tror du att företaget har på utvecklingssamtal? 

Hur skulle du beskriva ett givande utvecklingssamtal på företaget? 

Hur skulle du beskriva ett icke-givande utvecklingssamtal på företaget? 

Vad påverkar dina upplevelser av utvecklingssamtal? 

Berätta hur själva utvecklingssamtalet går till och vilka områden som berörs. 

Vad upplever du är syftet med utvecklingssamtalet på företaget? 

Berätta hur det känns att ha ett utvecklingssamtal? 

Berätta vilka effekter/konsekvenser utvecklingssamtal har i praktiken på företaget. 

Berätta hur ni samtalar? 

Berätta hur du upplever att dina utvecklingssamtal fungerar som helhet på företaget? 

Vad upplever du att du kan uppnå med utvecklingssamtal på företaget? 

 


