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Abstract 

Research in this area calls for new ways to meet employees’ needs in competence development 

in a more changeable labour market. The report aims to examine manager’s experiences with, 

and view on the performance appraisal dialogues held with employees. This is done to study the 

performance appraisal in connection to competence development of employees. Five managers 

with performance appraisal responsibilities have been interviewed. The study is done with a 

qualitative method by semi-structured interviews. The study shows that the main purpose with 

performance appraisals is to achieve a more efficient work place. It is assumed to lead to this by 

giving the employee a chance to talk to the manager under calm and private circumstances. The 

competence development is seen as important and as something that should be discussed in the 

performance appraisal, though difficult to accomplish in the daily work. The performance 

appraisal is not perceived as the right arena to meet the individuals need for dialogue regarding 

their own career developments. 
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jävla utbildningsplats” 

Fem chefers erfarenhet av och syn på utvecklingssamtal 

Carolina Lindqvist Mirja Sjögren 

Sammanfattning 

Forskning inom området efterlyser nya sätt att möta anställdas behov av kompetensutveckling 

på en mer föränderlig arbetsmarknad. Rapporten syftar till att undersöka chefers erfarenhet av 

och syn på utvecklingssamtal som de håller med anställda. Detta för att studera 

utvecklingssamtalets koppling till kompetensutveckling av personal. I studien har fem chefer 

med ansvar för utvecklingssamtal intervjuats. Studien är genomförd med kvalitativ metod i form 

av semistrukturerade intervjuer. I studien framkommer att syftet med utvecklingssamtal i första 

hand är att få en effektivare verksamhet. Utvecklingssamtalet antas leda till det genom att 

medarbetarna får en chans att samtala med chefen i lugn och ro. Kompetensutveckling uppfattas 

som viktigt och något som skall diskuteras i utvecklingssamtalet men svårt att verkligen 

genomföra i det dagliga arbetet. Utvecklingssamtalet ses inte som rätt arena för att tillgodose 

individens behov av samtal kring sin egen karriärutveckling. 

 

Nyckelord 
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1. Inledning 

1.1 Val av problemområde 

Vägledning erbjuds oftast till två avgränsade grupper i samhället, studerande på olika nivåer och 

till människor som är arbetssökande, eller av annan anledning står utanför arbetsmarknaden 

(Svensson, Tallvid & Williams, 2005). I och med den åldrande befolkningen i Europa ställs allt 

högre krav på god matchning av den arbetsföra befolkningen. Vi behöver finna fler verktyg för 

att nå maximal effektivitet och mobilitet på arbetsmarknaden (Cedefop, 2008). Ett utökat 

samarbete kring dessa frågor behövs men hur? Som studie- och yrkesvägledare har vi 

kompetenser som kan användas i sammanhanget. Frågan är hur vi kan utveckla ett samarbete 

med arbetsgivare som ger effektiva redskap för karriärutveckling till alla anställda. Detta gäller 

då i hög grad även människor som redan har ett arbete och inte passar i de två övriga grupperna. 

Vilken slags vägledning erbjuds de - av vem, varför och i vilken utsträckning? Inom EU har 

European Center for the Development of Vocational Training (Cedefop) ett särskilt uppdrag att 

utveckla vägledning och de kommer fram till följande: ”More effective guidance will assist the 

development of a knowledge economy and benefit individuals, employers and society at 

large.“(Cedefop, 2008:7). I Sverige uppmärksammas detta behov av kompetensutveckling på 

arbetsplatser. Det finns flera intressenter: stat, företag, fackförbund, extern expertis och sist men 

inte minst den enskilde arbetstagaren. Ett redskap för kompetensutveckling är det årliga 

utvecklingssamtalet som skall genomföras mellan arbetstagaren och dennes närmsta chef. 

Studier visar att vi vet lite om hur själva samtalen upplevs och fungerar ur chefers perspektiv 

(Cedefop, 2008). Därför ville vi undersöka chefers erfarenhet av och syn på utvecklingssamtal 

med särskild tonvikt på kompetensutveckling på arbetsmarknaden. 

1.2 Förförståelse 

Det pågår en diskussion om att arbetsmarknaden för studie- och yrkesvägledning är i 

förändring. Från att främst ha inneburit arbete inom utbildningsväsendet förändras 

förutsättningarna och leder till en ny arena för studie- och yrkesvägledare – människor i arbete. 

Exempel på det är intresset för coachning, kompetensutveckling och det coachande ledarskapet. 

Det finns ett intresse bland blivande studie- och yrkesvägledare för området, men kompetensen 

utbildningen erbjuder är kanske inte tillräcklig? I rapporten Vägledning – ett sätt att utveckla 

organisationer och anställda? (Svensson, Tallvid & Williams, 2005) understryks behovet av 

adekvat utbildning inom området för vägledare. I rapporten argumenteras för en utökad roll för 

vägledaren: ”Det är en roll som förknippar traditionella element – att sätta individen i centrum, 

en professionell attityd, hög etisk moral- med nya krav. Det är en utmaning för vägledarna att 

anta dessa nya krav – genom att möta arbetsgivarna i ett nära samarbete…” (Svensson, Tallvid 

& Williams, 2005:7). Vi var nyfikna på att studera hur kompetensutveckling sker på 

arbetsplatser. Förhoppningen var att vi genom vår studie skulle få kunskap om vilka 

kompetenser som skulle kunna efterfrågas av oss och hur vi förbereder oss för detta. Genom att 

studera chefers syn på medarbetarnas kompetensutvekling hoppades vi kunna bidra till studie- 

och yrkesvägledares kunskaper inom området. ”Changing economic circumstances and new 

technology are changing the ways people look for work, both inside and outside organisations. 
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This has given rise to an increasing range of intermediary organizations offering guidance 

alongside their other activities.”(Cedefop, 2008:8). Med ovanstående citat vill vi visa på det 

alltmer ökade behovet av kompetensutveckling i arbetslivet och behovet av nya arbetsformer 

inom vägledning/karriärutveckling.  

1.3 Syfte 

Att undersöka chefers erfarenhet av och syn på utvecklingssamtalet med särskild tonvikt på 

kompetensutveckling på arbetsmarknaden. 

1.4 Forskningsfrågor 

 Vad är syftet med utvecklingssamtal? 

 Vad bör ingå, respektive inte ingå i utvecklingssamtal? 

 Vad är kopplingen mellan utvecklingssamtal och kompetensutveckling? 

 Hur påverkas kompetensutveckling av rörlighet på arbetsmarknaden? 

1.5 Avgränsningar 

Vi valde att i denna studie begränsa oss till att intervjua chefer med personalansvar som har 

utvecklingssamtal med sina medarbetare. Det hade varit intressant, om tid och resurser funnits, 

att även intervjua medarbetare för att få deras syn på saken. Att både intervjua chefer och 

medarbetare hade blivit en betydligt större studie och vi bedömer det tveksamt om det hade varit 

genomförbart inom ramen för ett examensarbete på 15 hp. Vi valde att intervjua fem chefer i 

Stockholmsområdet. Vi valde även att begränsa oss till viss litteratur. Vi upptäckte att det finns 

omfattande med litteratur skrivet om arbetsmarknad, Human Resource Management (HRM), 

managementlitteratur, normativa och praktiska handböcker om utvecklingssamtalet, 

internationella vetenskapliga rapporter och så vidare. Vi har valt att bygga studien utifrån den 

mest refererade litteraturen om utvecklingssamtal. 

1.6 Kunskapssyn 

Vid genomförandet av en studie finns det en rad ansatser som kan intas. Enligt Kvale (1997) 

kan tolkningen av dialogen kännetecknas av den hermeneutiska cirkeln. Förståelsen av den 

utskrivna texten, transkriberingen, sker genom en process där de separata delarnas mening 

bestäms av textens helhetliga mening. Den hermeneutiska cirkeln går ut på att de olika delarnas 

mening kan komma att ändras av helhetens mening (Kvale, 1997). Det är viktigt att vara 

medveten om detta och ta hänsyn till den hermeneutiska cirkeln då studiens resultat och analys 

avsnitt skapas. Detta för att undvika att tolka olika delar utan hänsyn till helheten och vice 

versa. Denna process kräver tid då texten måste gås igenom i omgångar tills forskaren uppnått 

en enhetlig mening, nått en djupare förståelse och att delarna i studien ses i ljuset av helheten 

(Kvale, 1997). Att som forskare vid kvalitativa intervjuer använda sig av speglingar är ofta en 

framgångsrik metod för att få intervjupersonen att utveckla och fördjupa sina svar (a.a.). Då 

kvalitativa undersökningar bygger på forskarens tolkning anser vi att vår grundläggande 



 

 4 

kunskapssyn är hermeneutisk och vi har använt den på så vis att vi sökt nå en djupare förståelse 

av vad de intervjuade chefernas uttalanden betytt. Vi har också medvetet använt oss av 

speglingar och sammanfattningar av det cheferna sagt i intervjuerna. Detta för att vara säkra på 

att vi förstått dem rätt och gett dem möjlighet att stanna upp och reflektera ett varv till, över sina 

svar på frågorna i intervjumanualen (Se bilaga 1). 

1.7 Människosyn 

Vår utgångspunkt gällande människosyn är att de flesta människor tycker om att och utvecklas 

genom att få tillfälle att berätta sin livshistoria. Om en individ inte finner detta som positivt 

utgår vi ifrån att de kommer att tacka nej till en förfrågan om att delta i en studie med 

intervjusituation. Vår utgångspunkt för människosyn i denna studie baserar vi på vad Sveriges 

vägledarförening säger om etiska riktlinjer för professionen. En vägledare respekterar varje 

människas unika och lika värde, främjar rättvisa och likabehandling och motverkar aktivt all 

form av diskriminering. En vägledare strävar efter att utveckla god självkännedom och 

medvetenhet kring de egna attityderna och värderingarna gentemot individ och samhälle. En 

vägledare hanterar uppgifter om personliga förhållanden med respekt för individers integritet
1
. 

Vår utgångspunkt är utöver det som vi tycker ingår i professionen att det är genom dialog med 

varandra vi utvecklar förståelse för handlingar genom att försöka förstå dem i sin kontext. För 

att kunna förverkliga ovanstående i undersökningen har vi varit extra noga med anonymiteten 

av våra intervjupersoner genom att vi ej särskiljt deras svar i analysen. 

1.8 Begrepp 

Chefer 

Vi definierar i denna undersökning en chef som en individ som har ledarfunktion och 

personalansvar. De genomför utvecklingssamtal med sina medarbetare. 

Utvecklingssamtal 

Ett centralt begrepp som vi anser betydelsefullt att definiera är utvecklingssamtal. Dels hur 

samtalet skiljer sig från andra samtal på arbetsplatsen och dels under vilka andra namn som 

utvecklingssamtalet som vi definierar det kan återfinnas i litteratur och intervjuer. Vi har valt att 

definiera utvecklingssamtalet såsom Enquist (1990) definierar det. Utvecklingssamtalet är ett 

förberett och regelbundet genomfört samtal och inte något som uppstår ostrukturerat och 

spontant. 

Andra namn med samma eller likvärdig innebörd 

Medarbetarsamtal, planeringssamtal, värderingssamtal, målsamtal, eller 

personalutvecklingssamtal. Engquist menar att trots att det finns olika benämningar på 

begreppet, har de trots allt, i stort sett samma betydelse (Engquist, 1990).  

                                                      

1 http://vagledarforeningen.org/ 20090514 

http://vagledarforeningen.org/
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På engelska används begreppet performance appraisal som till namnet handlar om att värdera 

arbetsutförandet
2
 men till innehåll idag är väldigt likt utvecklingssamtalet (Hirsh, Silverman, 

Tamkin & Jackson, 2004). 

Kompetensutveckling 

I litteraturen och intervjuerna används ofta begreppet kompetensutveckling, det är ett vitt 

begrepp som kan syfta på (åtminstone) två perspektiv. Dels syftar kompetensutveckling, främst 

i akademiska sammanhang, på de strategier ett företag kan använda för att tillgodose sina behov 

av kvalificerad arbetskraft (Ellström, 1992), dels den betydelse som både Nationalencyklopedin 

och Wikipedia redovisar nämligen då individen utvecklar sig i sin arbetsroll
3
. Det är viktigt att 

särskilja dessa betydelser för att förstå till exempel EU-organet Cedefops (2008) resonemang 

som utgår från den vetenskapliga betydelsen medan den svenska litteraturen, undantaget 

Ellström (1992) som definierar och redogör för skillnaden, inte definierar vems 

kompetensutveckling som åsyftas, vi utgår dock ifrån att det är individens. I studien används 

begreppet i huvudsak i vid bemärkelse men i intervjuerna syftas dock i huvudsak på 

kompetensutveckling i snäv bemärkelse. Förhoppningsvis framgår det av kontexten vilket 

perspektiv som åsyftas. 

2. Bakgrund 

2.1 Resultat av litteratursökning 

Vi har genomfört ett mer systematiskt litteratursökande i internationella rapportdatabaser. Det 

upplevde vi problematiskt på grund av begrepp som används på engelska respektive svenska 

och deras faktiska innebörd. Några försök har gjorts då vi använt oss av fasta urval på 

Stockholms universitetsbibliotekets databas, vi sökte under kategori; Business economy and 

management, underkategori; organizational psychology. Materialet var dock för stort för att 

överblicka, vi tittade slumpvis på ett par artiklar. Vi har också sökt på www.google.com för att 

se hur många träffar vi fick på olika begrepp för samtal som kunde vara relevanta för studien. 

Detta var resultatet 20090309: utvecklingssamtal genererade 354 000 träffar, mentorsamtal 

genererade 2240 träffar och medarbetarsamtal 62100 träffar. Av sökningen drog vi slutsatsen att 

begreppet utvecklingssamtal är det mest relevanta för oss att använda i studien. 

Vidare sökte vi på Internet efter kurslitteraturslistor för kurser på området. Detta för att få en 

överblick över den mest frekvent använda litteraturen på området. Vi sökte även efter uppsatser 

skrivna om utvecklingssamtalet. Det var då vi fann ett antal C- och D-uppsatser bland annat 

Örnéus (2005). Utifrån deras litteraturförteckningar sökte vi efter litteratur på Statsbiblioteket. 

Vi har använt de vi ansett varit mest relevanta för studien. Vi inledde arbetet med studien 

                                                      

2http://www04.sub.su.se:2147/cgi/entry/50175368/50175368se2?single=1&query_type=word&qu

eryword=performance+appraisal&first=1&max_to_show=10&hilite=50175368se2 20090511 

3 http://www04.sub.su.se:2060/sve/kompetensutveckling 20090511, 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kompetensutveckling 20090511 

http://www.google.com/
http://www04.sub.su.se:2147/cgi/entry/50175368/50175368se2?single=1&query_type=word&queryword=performance+appraisal&first=1&max_to_show=10&hilite=50175368se2
http://www04.sub.su.se:2147/cgi/entry/50175368/50175368se2?single=1&query_type=word&queryword=performance+appraisal&first=1&max_to_show=10&hilite=50175368se2
http://www04.sub.su.se:2060/sve/kompetensutveckling
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kompetensutveckling%2020090511
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genom att gå igenom all litteratur och markera eventuellt användbara avsnitt för att få mer 

kunskap om området. Boken om de teoretiska perspektiven av Ellström (1992) tillkom mot 

slutet av arbetet. Den har enligt vår uppfattning tillfört studien en metod som kan användas för 

att placera in materialet i en teoretisk förklaringsmodell och på så vis söka förstå fenomenet.  

 

2.2 Teoretisk referensram 

2.2.1 Teoretiska perspektiv på kompetensutveckling 

I utvecklingssamtalet förväntas individer på en arbetsplats samtala om kompetens och 

individens utveckling. Enligt Per- Erik Ellström (1992) är syftet att lägga en teoretisk grund för 

diskussionen om arbetsplatsen som ett ställe där vuxna människor kommer i kontakt med 

lärande. Ellström visar på diskrepansen mellan det stora tyckandet om kompetensutveckling och 

den faktiska forskningen som är relativt liten och sker i många olika discipliner utan en teoretisk 

samsyn. Den resonerande litteraturen marknadsför gärna speciella modeller för 

kompetensutveckling där utvecklingssamtalet är en viktig del. Underlaget för modellerna är om 

alls empiriskt underbyggt, baserat på egna erfarenheter och mer en sammanställning av 

anekdoter. Den empiriska forskning som finns har ofta sina utgångspunkter i ekonomi, sociologi 

och psykologi. I denna forskning menar Ellström ses lärandet i sig själv som något som sker i en 

”black-box” alltså inget forskningen undersöker utan tyngdpunkten blir på teknologiska 

förändringar i arbetslivet som förorsakar eller kräver förändring och därmed 

kompetensutveckling. Ellström definierar kompetensutveckling dels som strategier som ett 

företag kan använda för att tillfredställa sina behov av kvalificerad arbetskraft dels som 

beteckning för hur individen lär sig och utvecklar sin kompetens. Även många policyområden 

är intresserade av människors kompetens på arbetsmarknaden och deras möjlighet att utveckla 

sitt kunnande. Det blir en knytpunkt för vuxenutbildning, arbetsmiljö och arbetsmarknad och 

ekonomi och produktivitet. 

Ellström beskriver fyra olika teoretiska perspektiv som kan användas på kompetensutveckling 

utifrån organisationsteoretisk forskning: 

Ett tekniskt-rationellt perspektiv, ett humanistiskt perspektiv, ett konflikt-kontroll perspektiv, 

och ett institutionellt perspektiv. Nedan följer ett försök att mycket kortfattat redogöra för dessa 

perspektivs särdrag. 

De fyra organisationsteoretiska perspektiven ger olika förklaringar till varför organisationer 

finns, hur organisationer styrs och hur människor som finns i organisationer beter sig. Teorierna 

ger också olika infallsvinklar på hur kompetensutveckling skall utformas och varför personer i 

organisationen behöver utveckla sig. 

Det tekniskt-rationella perspektivet  

Är själva grunden för modernt rationellt företagande och är ett än idag vanligt perspektiv på 

organisationer. Teorin har sin utgångspunkt i Max Webers byråkratimodell vilken utvecklades i 

början av 1900-talet. Organisationen finns för att förverkliga ägarens mål. Det är också dessa 

mål som antas styra verksamheten. Modellen kallas ibland för verktygsmodellen med 

hänsyftning på att teorin så starkt förknippad med synen på organisationer som välplanerade 
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verktyg för att nå de mål som ägaren bestämt. Syftet med kompetensutveckling är ökad 

produktivitet. Insatser som görs antas vara grundade på rationella kalkyler där kostnaden för 

utbildningen sätts i relation till det framtida värdet av ökad effektivitet. En utbildningsdeltagare 

ses främst som råvaran i en industriell process som passivt kan formas efter förutbestämda mål. 

Det satsas på specialiserade utbildningsinsatser snarare än allmänna utbildningar. Insatsen 

utvärderas och förändras för framtiden i ljuset av vad resultatet blev. Tekniska hjälpmedel 

används i stor utsträckning, exempelvis färdigutformade frågeformulär i utvecklingssamtal. Det 

tekniskt-rationella perspektivet har fått kritik för sin starka tro på människans rationella 

förmågor trots att forskning snarare visar på att många beslut som tas i organisationer fattas av 

helt andra orsaker. 

Det humanistiska perspektivet 

Teorin utvecklades som kontrast till det tekniskt-rationella perspektivet vilket inte ansågs räkna 

med människors känslor som grund för beslut och aktivitet. I det här perspektivet uppfattas 

organisationer som informella, organiska system vilka inte styrs och utvecklas av en ägare 

uppifrån utan genom långsam och spontan anpassning till förändringar, skeenden som finns 

både i och utanför organisationen. Syftet antas vara att uppnå långsiktig effektivitet. För att 

klara det behöver organisation och därmed människorna ständigt utvecklas och anpassa sig till 

förändrade omständigheter. För att detta skall lyckas krävs en välfungerande kommunikation, 

gemensamma värderingar och mål, vilka används som styrmedel. Organisationen beskrivs som 

lärande och kompetensutveckling anses vara en integrerad del i verksamheten, syftet med 

kompetensutveckling är att möta de ständiga förändringarna i omvärlden ses som en viktig 

ingrediens i utvecklingssamtalet eftersom god kommunikation är grundläggande för teorin. Med 

stark betoning på organisationens kultur det vill säga gemensamma föreställningar, värderingar 

och ideologier. 

Båda dessa teorier har kritiserats för sitt antagande att målet för organisationen styr individens 

handlingar. Dessutom har det humanistiska perspektivet fått hård kritik för att vara teoretisk 

svag och kallats för ”en medelklassideologi i vetenskaplig täckmantel” (Ellström, 1992:111) 

 Konflikt-kontroll perspektivet 

I detta perspektiv antas inte målet för organisationen vara det som styr agerandet i 

verksamheten. Organisationen är istället en arena för maktkamper. Makt och att kunna 

mobilisera makt är den viktigaste tillgången i organisationen. Beslut fattas inte på rationella 

grunder utan beroende på vem som är bäst på att genomdriva sina egna intressen, mål och krav. 

Kompetensutveckling uppfattas som ett instrument för osynlig styrning. Genom främst 

personalutbildning kan ledningen kontrollera verksamheten satsas enligt denna teori på att 

utveckla exempelvis attityder, värderingar och sätt att vara noggrann/flitig. Särskild kraft läggs 

på värderingar som accepterar den rådande maktbalansen. I organisationer med stark 

personalavdelning kan man förvänta sig, enligt teorin, att den har mycket makt och alltså att 

mycket kraft läggs på till exempel kompetensutveckling. 

Det institutionella perspektivet 

I denna teori har organisationen börjat leva ett eget liv relativt oberoende av de mål och 

intressen som var anledningen till att verksamheten drog igång. Liksom i all institutionell teori 

antas omgivningen spela en stor roll. Verksamheten finns inte i första hand för att den effektivt 
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uppfyller mål utan värderas utifrån hur väl den stämmer överens med omgivningens 

uppfattningar av hur en sådan verksamhet bör fungera. Förändringar antas långsamt växa fram 

istället för att vara resultat av noga utformade strategier. Mål blir symboliska och verksamheten 

får över tid ett eget värde som inte baseras på hur väl målen uppfylls. Särskilt poängteras vikten 

av det här perspektivet på verksamhet som är svår att utvärdera. Organisationens värde baseras 

på hur väl den lyckas dra till sig pengar och människor. Kompetensutveckling kan då ses som 

en verksamhet med syfte att marknadsföra organisationen, både externt och internt, som en 

attraktiv och modern organisation. Det synsättet på kompetensutveckling gynnar kortsiktiga, 

reaktiva utvecklingsinsatser istället för strategiskt planerade beslut. 

2.2.2 Kompetensutveckling i arbetslivet 

I rapporten som är framtagen av European Center for the Development of Vocational Training - 

Cedefop (2008) konstateras utifrån andra organ inom Europeiska Unionen att arbetsmarknaden i 

Europa förändrats till en kunskapsbaserad ekonomi.  

Det gör att behovet för kompetensutveckling och karriärrådgivning för anställda ökar. 

Rapporten är en sammanställning av forskningsresultat i 25 medlemsländer och består av 35 

fallstudier. Rapportens syfte är dels att redogöra för olika sätt att erbjuda karriärutveckling för 

anställda, både inom företag och externt (exempelvis kommunal rådgivning, via fackförbund 

och coach- eller omställningsföretag) dels visa på ”best practice” alltså sprida kunskap om hur 

välfungerande karriärutveckling är organiserad. Eftersom många av studierna är utförda i 

Storbritannien blir det landets perspektiv något mer framträdande. Men, menar författarna, då de 

studierna ofta handlar om multinationella företag som har en global syn på 

karriärutvecklingsfrågor så kan resultaten också frikopplas från en speciell nationell kultur.  

Nedan redovisas några av slutsatserna som dras kring hur företag arbetar med karriärutveckling: 

 Det satsas mest på personal i nyckelpositioner och nyanställda som ses som potentiella 

”klättrare”.  

 Det satsas även på chefer som genomgår ”fast-track development programmes”.   

 Vissa organisationer lägger tyngdpunkt på vikten av att ledarskapet blir mer coachande 

och mentorsaktigt. 

 Chefer får i allt större utsträckning tillgång till coacher som plockas in utifrån. 

 De flesta anställda har idag utvecklingssamtal där en del i samtalet rör 

kompetensutveckling men den riskerar bli mycket bristfällig eftersom cheferna ofta är 

fokuserade på organisationens mål och det kan bli svårt för den anställda att diskutera 

karriärvägar med sin chef. 

 Detta har lett till att de anställda i första hand själva får ta ansvar för sin 

karriärutveckling/kompetensutveckling med eventuellt visst stöd från sina chefer. 

 Det enda stöd som de flesta företag tillhandahåller är genom Human Resource (HR) -

avdelningarna som finns i alla företag förutom de minsta. De är i första hand utformade 

för ”performance management” och att stödja den interna arbetskraftsförsörjningen 

(Cedefop, 2008). 

Ovanstående omständigheter har lett till att de flesta anställda måste förlita sig på att få 

kompetensutveckling via informella processer och genom att på egen hand skapa nätverk. 
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För de flesta anställda är därför verkligheten den att de måste förlita sig på att deras chefer, via 

utvecklingssamtalet, eller vi informella kanaler såsom exempelvis, vänner, familj, tidigare 

chefer, nätverk och så vidare stödjer dem i deras kompetensutveckling (Cedefop, 2008). I båda 

fallen blir kompetensutvecklingen ofta bristfällig och otillräcklig trots att det finns forskning 

som visar att informella kanaler kan generera goda resultat gällande kompetensutveckling 

(Hirsh, Jackson & Kidd, 2001). Det finns även en perspektivkonflikt mellan om 

kompetensutveckling är till för individen eller organisationen. Denna perspektivkonflikt leder 

till att den mesta kompetensutvecklingen planeras kortsiktigt, utifrån den tjänst som den 

anställde har just nu och inte utifrån mer långsiktig karriärplanering. Stora organisationers 

satsningar på karriärutveckling är relativt väldokumenterat, så är inte fallet med SME:s (Small 

and medium sized enterprises). Perspektivet är starkt företrätt i olika amerikanska 

managementinriktningar  ”human resource management” (HRM) och ”human resource 

development” (HRD) och betonar nödvändigheten av ett samspel och en nödvändig anpassning 

mellan organisation och människor för att uppnå långsiktig effektivitet. För att skapa 

förutsättningar för att uppnå denna effektivitet och förmåga till anpassning betonas betydelsen 

av en öppen och väl fungerande kommunikation, samförstånd gällande grundläggande 

värderingar och mål, ett öppet och tillitsfullt organisationsklimat samt en utbredd förmåga till 

flexibilitet och problemlösning bland personalen. I rapporten antas att i små organisationer 

hanteras HR frågor mer informellt, det kan fungera bra men den enskilde anställde är mer utsatt 

för att det kan missgynna individens karriärutveckling. Dock antas att många av dem som 

anställs i små organisationer kommer från större företag där de är vana vid HR och tar det med 

sig till den nya arbetsplatsen. En fördel kan vara att små företag lättare kan skapa ett arbete 

utifrån individens kompetens. Rapporten utgår ifrån att små företag är mer olika i sitt sätt att 

hantera karriär och kompetensutvecklingsfrågor än större organisationer. De är också mer rädda 

att förlora sin personal vilket kan minska intresset att utveckla personal så mycket att 

arbetsplatsen inte längre motsvarar individens utvecklade kompetenser, men en sådan 

utveckling borde istället ses som en möjlighet för att utveckla verksamheten. I rapporten 

framkommer att kompetensutveckling i SME:s i ännu högre grad än i stora företag är beroende 

av en eller ett par personers intresse för frågorna. Om HR-chefen eller VD:n värdesätter lärande 

och utveckling eller förstår vikten av stöd i karriärplanering på längre sikt så kan de anställda 

ges visst stöd. Avsaknad av kunskap och förvirring kring detta område kan leda till att 

organisationer avstår från att använda sig av och utveckla karriärstöd till sina anställda. Enligt 

rapporten är det viktigt att ha ett tydligt utformat ramverk kring karriärutvecklingsaktiviteter och 

utformning av karriärvägledningsverksamheten. Endast ett fåtal organisationer har en proaktiv 

strategi då det gäller personalens karriär och kompetensutveckling. De flesta ser på 

kompetensutvecklingen ytterst kortsiktigt och närmast reaktivt. Detta motverkar att individen 

får rätt karriärutveklingsstöd för att utveckla sin fulla potential, vilket även har en negativ 

inverkan på rörligheten på arbetsmarknaden.  

Karriär- och kompetensutvecklingsfrågor blir viktiga för företag eftersom de är ett sätt att 

hantera en osäker framtid mer effektivt. Att vara proaktiv och planera för framtiden är en 

strategi för ökad motståndskraft mot osäkerheten. Detta gäller lika mycket för individer som för 

organisationer. Men det är uppenbart att det ofta inte finns tydliga processer för 

kompetensutveckling i organisationer. Det förutsätts att anställda får tillräckligt med hjälp och 

råd från sina chefer och på informellt vis. Rapporten varnar också arbetsgivare för att om de inte 

satsar på karriärutveckling för sina anställda så kommer den framtida förändrade 

arbetsmarknaden med ökad konkurrens om välutbildade leda till att andra företag aktivt kommer 
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att sikta in sig på deras värdefulla personal. Genom att visa att företaget är engagerad i sina 

anställdas framtida karriärer minskar risken att personalen lämnar företaget. Att ha effektivt 

karriärutvecklingsstöd på arbetsplatsen handlar om att möta både företagets och individens 

behov, om det inte sker kommer inte heller verksamheten att bli prioriterad (Cedefop, 2008). 

Wendy Hirsh är en brittisk forskare som har skrivit mycket om karriärutveckling, hennes 

huvudintresse är hur karriärutvecklingsbehov möts, både organisationers och individers. Hon 

menar att området kan verka komplext och förvirrande och hoppas med sin forskning och 

genom att hjälpa företag direkt utveckla strategier för bättre fungerande karriär- och 

kompetensutveckling.  

I rapporterna (Hirsh, Silverman, Tamkin, Jackson, 2004; Hirsh, Jackson, Kidd, 2001) undersöks 

hur människor pratar om och genomför karriärutveckling. Slutsatserna blir att 

utvecklingssamtalet (performance appraisal) inte är en arena där personal upplever att de får 

hjälp att utveckla sin karriär i någon högre grad. Utvecklingssamtalet har enligt författarna för 

många syften för att ens kunna utvecklas till ett effektivt redskap i fråga om karriär- och 

kompetensutveckling. Istället lyfts informella möten och samtal som de ställen där personal 

upplever att deras karriärer diskuteras och utvecklas. Många har utvecklande samtal (om än inte 

utvecklingssamtal) med chefens chef eller andra inom organisationen med en högre tjänst som 

individen kommer i kontakt med exempelvis genom projektsamarbeten. Det viktigaste enligt 

undersökningen att för att samtalet skall ge effekt är hur individerna som pratar med varandra är 

och beter sig. Ofta initieras de lyckade samtalen av den person som vill utvecklas men syftet 

med samtalet behöver inte från början ha varit att diskutera kompetensutveckling. 

I Sverige har Söderhamn och Gnosjö kommun deltagit i ett EU-finansierat Leonardo da 

Vinciprojekt (2005) med syfte att ta reda på hur vägledare kan samarbeta med företag för att 

tillgodose behovet av livslångt lärande redovisar intressanta slutsatser. Ett av resultaten är att 

vägledarens individperspektiv och företagets organisationsperspektiv på kompetensutveckling 

är svårt att sammanföra. För att arbetsgivaren skall vara positiv till kompetensutveckling som ett 

livslångt lärande måste effekter på mycket kort sikt också kunna visas. Det gör att det är svårt 

att införa verksamhet som syftar till långsiktigt lärande. ”Men vägledning skulle kunna utgöra 

en del av en proaktiv strategi- istället för att hantera övertalighet eller nå upp till minimikrav.” 

(Svensson, Tallvid & Williams, 2005:5). 

2.2.3 Vad är utvecklingssamtal och hur genomförs de? 

Mikkelsen (1998) är en norsk författare som forskat kring hur medarbetarsamtal fungerar i 

praktiken. Hon är i grunden sociolog och har egen ledarskapserfarenhet både från offentlig och 

privat sektor. Mikkelsens syn på utvecklingssamtalet utgår ifrån hennes uppfattning om att det 

finns produktionseffektiva effekter och ser utvecklingssamtalet som ett viktigt instrument för att 

utvärdera resultat och kvalifikationer.  Hon intar även ett sociokulturellt perspektiv då hon talar 

om organisationen som ett resultat av samarbetet mellan organisationsmedlemmarna och deras 

sätt att konstruera sin sociala verklighet. Utvecklingssamtal anses inte vara detsamma som 

vardagliga samtal på arbetsplatsen. Mikkelsen menar att vardagliga samtal ofta styrs av slumpen 

och poängterar även att utvecklingssamtal ofta kan bli ett isolerat samtal mellan chef och 

medarbetare, opåverkat av, och utan konsekvenser för organisationens drift och utveckling. Vid 

genomförandet av utvecklingssamtal krävs flexibilitet, även om det existerar en ram med fasta 

punkter som skall ingå. Mikkelsen har målfokuserad förklaring av begreppet då hon menar att 

utvecklingssamtal skall utgå ifrån företagets strategiska mål och utgör grunden för kontinuerlig 
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dialog mellan chef och medarbetare. Mikkelsens beskrivning av innehållet i samtalet domineras 

av utvärdering av kvalifikationer och resultat, genomgång av mål, kompetensutveckling och 

träningsplaner för områden som behöver förbättras och utvecklas. Hon menar även att varje 

samtal bör planeras och genomföras i överensstämmelse utifrån behov och personlighet hos de 

båda parterna. Samtalets utveckling anses även vara beroende av organisationskultur samt 

vilken roll och position cheferna har. Mikkelsen redogör för vad som skall ingå i systemet för 

utvecklingssamtal. Tillsammans med faktorer som coachande ledarskap och vägledning nämner 

hon även mätning och utvärdering av resultat som viktiga element i utvecklingssamtalet 

(Mikkelsen, 1998). 

Engquist (1990) belyser i sin doktorsavhandling i pedagogik vad som karakteriserar bra och 

dåliga utvecklingssamtal. Engquist är fil.dr. i pedagogik och psykolog. Han menar att för att 

åstadkomma meningsfull kommunikation vilket i sin tur leder till goda relationer krävs att man 

skiftar mellan olika abstraktionsnivåer i samtalet (Engquist, 1994). Samtalens grundnivå utgörs 

av förhållandevis konkreta samtalsämnen såsom organisatoriska frågor, utbildningsfrågor, 

förmåner samt organisationens mål och medel. Andra områden som ingår i utvecklingssamtalet 

är självuppfattning, maktförhållanden och värderingar. En nivå berör kommunikation om 

samtalsdeltagarnas livssyn, roll i tillvaron, det vill säga existentiella frågor. Han definierar 

utvecklingssamtal som en planerat och regelbundet återkommande samtal mellan chef och 

medarbetare vilket avhandlar verksamhetens mål, medel och som även bör präglas av 

ömsesidighet. Utvecklingssamtal är en form av samtal på arbetsplatsen, vilket med tiden har 

förändrats från att vara ett bedömande samtal till att mer likna en dialog mellan chef och 

medarbetare och med detta har även frågor som berör livskvalitet och utveckling fått större plats 

i utvecklingssamtalen. Vikten av förberedelse poängteras då utvecklingssamtal bör vara 

planlagda och förberedda samtal. Syftet bör preciseras innan samtalet, så att båda parterna ges 

möjlighet att komma väl förberedda till utvecklingssamtalet. Detta för att det skall kunna bidra 

till organisatorisk effektivitet. Även om utvecklingssamtalet är förberett och individanpassat 

behöver det inte nödvändigtvis innebära att det skapas en kvalitativ kommunikation, även andra 

aspekter kan vara betydelsefulla för att skapa tillit och kvalitet i samtalet, såsom empati, 

sympati och hänsyn nämns som kvalitetsparametrar. Ett utvecklingssamtal av hög kvalitet 

karaktäriseras av att parterna når ett djup i samtalet och inte enbart berör frågor ytligt. En 

skicklig ledare att hålla i utvecklingssamtal kan enklare skapa djupgående diskussioner samt 

hantera de ovannämnda aspekterna. Syftet med samtalen, och i vilka former de skall 

genomföras, är något som inte enbart ledningen, utan något chefer och medarbetare gemensamt 

kommer fram till via en ömsesidig dialog. Innan genomförandet av utvecklingssamtal är det 

viktigt att såväl chefer som medarbetare sätts in i vad ett utvecklingssamtal innebär, detta brukar 

ske i form av att cheferna genomgår en kurs som innefattar utvecklingssamtalets syfte och 

utformning. Cheferna i sin tur har till uppgift att sätta in medarbetarna i vad utvecklingssamtalet 

innebär. I vissa fall ger chefen en egen individuellt anpassad invitation till medarbetaren i vilket 

syftet och förslag på samtalsämnen som kan ingå. De vanligaste punkterna i en checklista är 

enligt Engquist: 

 Uppföljning av tidigare utvecklingssamtal 

 Samarbete och relationer till chef, medarbetare samt övrig organisation 

 Arbetsresultat och mål 

 Framtida arbetsuppgifter och planer 
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 Behov av kompetensutveckling på kort och lång sikt  

 Arbetsmiljöfrågor 

 Information och återkoppling (Engquist, 1990). 

Om vi jämför Mikkelsens (1998) och Engquist (1990; 1994) uppfattning om vad syftet med 

utvecklingssamtal bör vara kan vi se att Mikkelsen generellt sett har en målinriktad syn på 

utvecklingssamtal, medan Engquist fokuserar på den anställdes behov och möjlighet att påverka 

verksamheten inom ramen för utvecklingssamtalet. 

Ronthy (2004) är leg psykolog, psykoterapeut, författare samt konsult i ledarutveckling. Hon 

driver en konsultbyrå. Hon anser att utvecklingssamtal bör genomföras mer än en gång per år 

för att uppnå önskat resultat. Vid tidsbrist kan gruppdialog vara ett bra verktyg att kombinera 

med utvecklingssamtal, optimalt är att kunna genomföra två utvecklingssamtal respektive två 

gruppsamtal under året. Gruppen får däremot bestå av högst åtta personer för att alla skall kunna 

komma till tals och för att det skall kännas meningsfullt för alla. För att hantera dagens 

arbetssituation är det viktigt att det kontinuerligt finns en dialog mellan chefer och medarbetare. 

Genom samtal kan man skaffa beredskap inför kommande förändringar och hjälpas åt att 

hantera pågående förändringsprocesser (Ronthy, 2004). Ronthy-Östberg har också med 

företagets mål som en viktig del av utvecklingssamtalet. Hon betonar vikten av att samtalet sker 

i lugn och ro och skapar utrymme för reflektion. Utvecklingssamtalet ingår i strategin att uppnå 

företagets mål och visioner (Ronthy-Östberg, 1998). 

Jönsson (2004) är organisationskonsult och har arbetat sedan slutet av 1970-talet med 

utvecklingssamtal och driver en egen konsultfirma och har genom åren givit ut flera böcker.  

Han anser att det är lämpligast för medarbetaren att ha utvecklingssamtal med sin närmste chef. 

Detta på grund av att det är den närmaste chefen som har störst direktpåverkan på den dagliga 

verksamheten. Det är i regel den relationen som behöver utvecklas för att det skall leda till 

förbättringar. Utifrån ett sådant material kan enligt Jönsson, chef och medarbetare tillsammans 

diskutera och dela varandras uppfattningar så att föreställningarna mot slutet av samtalet 

förhoppningsvis sammansmält till en samsyn. Jönsson ser även utvecklingssamtalen som ett 

tillfälle att förankra de övergripande målen hos varje medarbetare och även bryta ned målen till 

individuell nivå. Han betonar att det finns tre viktiga intressenter för genomförandet av 

utvecklingssamtal, dels organisationen, chefen och medarbetaren. Dessa tre intressenter måste 

vara lika intresserade av att få fungerande utvecklingssamtal för att samtalen skall fylla sitt 

syfte. Utvecklingssamtalen syftar inte enbart till personalutveckling eller kartläggning av 

resurser utan är en kombination av olika funktioner. Jönsson lyfter även fram 

utvecklingssamtalet som ett forum för dialog om lön (Jönsson, 2004). 

Jönsson (2004) och Ronthy (1998; 2004) representerar ett synsätt som vi skulle kunna säga 

förenar Engquists (1990; 1994) och Mikkelsens (1998) perspektiv på utvecklingssamtal. Men 

även deras uppfattning, i likhet med Mikkelsen understryker utvecklingssamtalens funktion i 

planering av personalförändringar och ökad motivation, som i sin tur leder till ökad 

produktivitet hos de anställda, ett organisationsperspektiv, något som inte framkommer i 

Engquist (1990) syn på utvecklingssamtalet. Det ligger en skillnad i synen på om det är ett 

individ-, organisationsperspektiv eller både och som skall råda i utvecklingssamtalet. Medan 

Jönsson (2004) ser utvecklingssamtalet som ett tillfälle att förankra organisationens mål hos den 

anställde ser Engquist (1990; 1994) samtalet som en möjlighet för den anställde att själv vara 

med och påverka målen och planeringen av organisationens verksamhet. Orsaken till de olika 
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perspektiven på utvecklingssamtal kan till viss del förklaras av att föreställningarna kring 

samtalet växt fram vid olika tidpunkter. Alla författarna föreskriver särskilda modeller för 

utvecklingssamtal, de skiljer sig åt kring uppfattningar om hur ofta utvecklingssamtalet skall 

hållas, men förespråkar att det bör ske flera gånger per år.  

2.2.4 Utvecklingssamtalets historia  

Mikkelsen (1998) skildrar den resa genom historien som så småningom format 

utvecklingssamtalet till sin nuvarande form. Utvecklingssamtalet har i en vidare bemärkelse 

existerat mellan arbetsgivare och anställda i århundraden och är därmed inget tidstypiskt för 

dagens samhälle. Syftet med samtalen har dock varierat. Det vi idag kallar utvecklingssamtal 

har sina rötter i ren prestationsvärdering som med tiden förändrats till att likna en mer 

personalvårdande funktion. I USA fanns det så tidigt som 1887 rangordningar efter förtjänst. 

Det gjordes utifrån personlighetspsykologitester och utvärderingar av de anställda. Efter andra 

världskriget överfördes tankarna med personpsykologiska test från försvaret till industrin då 

industriledarna upptäckt att testen kunde leda till ökad effektivitet på arbetsplatserna. Taylor 

(1911) har bidragit till prestationstänkandet genom sina idéer då han upptäckte 

ackordsättningen. Han utformade systemet genom att skapa åtskillnad mellan olika 

arbetsuppgifter, genom det kunde han göra tidmätningar på olika arbetsmoment och därmed 

mäta arbetstagarens prestationer. Arbetsmotivation skapades genom att individen fick 

ekonomisk ersättning utifrån prestation. Han skapade utifrån tidsstudier av varje arbetsmoment 

ackordsättning av hur mycket respektive moment var värt i pengar (Mikkelsen, 1998).  

Under 1950- talet började arbetsgivarna införa skattningsskalor för bedömning av de anställdas 

prestationer. Skalorna bedömde de anställdas personlighet och prestation i tre-, fem- eller 

niogradiga skalor och var hemliga för de anställda (Engquist, 1990). Mikkelsen (1998) skriver 

att det så småningom uppstod massiv kritik mot skattningsskalorna och därför övergick man till 

att använda sig av den så kallade Management by Objectives–tekniken (MbO). Den svenska 

översättningen blev: målstyrning i samverkan.  Teorin bygger på att chefen och medarbetaren 

gemensamt har ansvar för ett ansvarsområde, inom vilket målet formuleras tillsammans genom 

dialog (Mikkelsen, 1998). Det revolutionerande med tekniken var att den till skillnad från de 

tidigare personpsykologiska skattningssystemen också tog hänsyn till medarbetarnas behov i 

utformningen av verksamheten. Det fanns emellertid inte utrymme för dialog kring den 

anställdes privata situation utan fokuserade främst på arbetstagarens prestationer inom 

organisationen (Engquist, 1990). Mikkelsen (1998) beskriver att organisationer med tiden intog 

ett mer humanorienterat perspektiv och insåg att människor är sociala varelser som skapar 

mening genom samarbete med andra. Att människor har individuella emotionella behov vilka vi 

strävar efter att få tillfredställda på arbetsplatsen, framför strävan att söka effektivare 

arbetsmetoder för ökad vinst för företaget (Mikkelsen, 1998). Medarbetare ansågs behöva känna 

delaktighet, självbestämmande, utmaningar och eget ansvar på arbetet. Ovanstående skulle leda 

till bättre prestationer och mer välmående personal. Tidigare hade arbetsgivarna haft fokus på 

att nå maximalt effektiva arbetsmetoder men nu insåg de att mänskliga relationer, 

kommunikation, samarbete samt stöd från chef och ledning var vägen till framgång. I den här 

processen uppstod de strukturerade samtalen. Det som tidigare liknat en dokumentation om 

medarbetaren för chefens räkning, liknade nu en dialog mellan chef och medarbetare. Syftet var 

att utveckla arbetssituationen och relationerna på arbetsplatsen. På senare tid har det 

uppmärksammats att samtal på arbetsplatsen ibland kan vara isolerade på att sådant sätt att 

individens utvecklingsbehov och individuella mål inte står i relation till företagets mål. Därför 
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försöker man att ytterligare utveckla samtalsmetoden för att söka förena individuella mål och 

behov med företagets (Mikkelsen, 1998). 

2.2.5 Lagar och föreskrifter som reglerar utvecklingssamtalet 

Huruvida det existerar någon lag som säger att arbetsgivarna är tvungna att använda sig av 

något som liknar ett utvecklingssamtal på en arbetsplats är tämligen diffust. AML, 

Arbetsmiljölagen reglerar miljön på arbetsplatser och ger de generella ramarna för vad som 

skall gälla.  Arbetsmiljöverket har något mer preciserade föreskrifter kring utvecklingssamtalet 

men det finns fortfarande utrymme för tolkningar. Det räknas upp en rad kriterier som gäller för 

alla arbetsgivare i Arbetsmiljöverkets författningssamling. I arbetsmiljöverkets föreskrifter om 

systematiskt arbetsmiljöarbete står det att ”chefer och arbetsledare bör kunna genomföra 

undersökning av arbetsförhållandena genom enskilda samtal, personalmöten och skyddsronder” 

(AFS 2001:1, s.5). Det förekommer att det i kollektivavtal står att någon form av samtal mellan 

chef och medarbetare skall förekomma på arbetsplatsen. 
4
 

2.2.6 Utvecklingssamtalets funktion och syfte 

Många organisationer använder sig av checklistor som ett stöd för chefen i utvecklingssamtalet 

och det kan vara ett bra arbetsredskap men enligt Engquist (1990) finns andra hjälpmedel för 

chefen att använda sig av i utvecklingssamtal. Uppföljning från tidigare samtal, arbetsresultat, 

kommande arbetsuppgifter samt planer och behov av utvecklingsåtgärder kan vara användbart 

underlag för samtalet. Mikkelsen (1998) skriver att det är vanligt att utvecklings-, arbets-, och 

karriärutvecklingsmål gås igenom inom ramen för samtalet. I managementlitteraturen om 

utvecklingssamtal diskuteras en mängd syften. I managementbranschen är de som skrivit 

mycket litteratur på området ofta även verksamma som konsulter som erbjuder företag att köpa 

deras tjänster. Ronthy (2004) menar att utvecklingssamtal har en mängd syften, de flesta avser 

att öka verksamhetens lönsamhet genom att försäkra sig om att medarbetaren känner till och 

delar organisationens mål och visioner. Momentet utveckling i samtalet handlar främst om 

organisationens utveckling även om individens utveckling också avhandlas. Individens 

utveckling ses dock främst som ett medel för ökad delaktighet i organisationens mål genom 

personlig tillfredsställelse (Ronthy, 2004). Enligt Mikkelsen (1998) kan även 

utvecklingssamtalet vara en genomgång av förväntat eller önskat stöd för uppsatta mål och 

förbättringsåtgärder gällande kommunikation, samarbete och trivsel. Hon menar att en kontroll 

av ömsesidig förståelse för arbetssituation, mål och handlingsplaner är en del av 

utvecklingssamtalet. Att medarbetarna behandlas och bedöms rättvist gällande 

prestationsbedömningar kan även ha positiv inverkan på trivsel och arbetstillfredsställelse. Hur 

väl en medarbetare upplever att kommunikationen med chefen fungerar kan påverka hur väl 

denne trivs med sitt arbete och genom återkoppling kan medarbetaren, med all sannolikhet, 

prestera bättre i arbete. Utvecklingssamtal kan ses som ett av huvudinstrumenten för att starta 

upp och vidmakthålla lärande- och kompetensutvecklingsprocesser. Vilket i sin tur kan leda till 

att en organisation blir högpresterande (Mikkelsen, 1998).  

En kritisk syn på utvecklingssamtal och kompetensutveckling har professorn Mats Alvesson 

som i 25 års tid bedrivit organisations-, ledarskaps- och arbetslivsforskning. I boken Tomhetens 

triumf (2006) går han till hårt angrepp mot managementkonsulter och samtidens generaliserade 

                                                      

4 https://www.unionen.se/Templates/Page____44844.aspx 20090511 
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syn på arbetslivet som han anser inte har sin grund i fakta. Bland annat menar han att åsikter 

som ”Det moderna och framtida yrkeslivet är präglat av kunskapsekonomin och 

kunskapssamhället, ökad professionalisering och betoning på att ledarskap skapar effektiva 

organisationer.” (Alvesson, 2006:11) är önskedrömmar och grandiositetsbehov hos både 

individer och organisationer som inte har förankring i vardagen, på arbetsmarknaden eller i 

företag. Kritisk forskning visar istället att mycket lite har förändrats över tid och att det istället 

är behovet av nyheter och att vara modern som driver dessa föreställningar. Tillsammans med 

en tendens att vilja göra saker för att det ser bra ut i andras ögon anpassar företag sin 

verksamhet efter hur de uppfattar att andra framgångsrika företag gör. Detta kan gälla 

exempelvis synen på kompetensutveckling för anställda. Det kan leda till att anställda skickas 

på kurser och då kallas det kompetensutveckling men företaget har svårt att mäta effekten av 

denna kompetensutveckling, och menar Alvesson, det är inte heller intressant för verksamheten 

utan det viktiga är att kunna hävda att man är ett modernt företag som satsar på sin personals 

kompetensutveckling. 

2.2.7 Individperspektiv i utvecklingssamtalet 

Mikkelsen (1998) menar att för att utvecklingssamtal skall kunna förbättra individuella 

prestationer är det centralt att aspekter som är av betydelse för arbetet, trivseln och utvecklingen 

för den enskilde diskuteras. Utvecklingssamtal utgör grunden för trivsel, utveckling och lärande 

samt medarbetarnas förmåga att bidra till verksamheten. Hon menar att de integrerande sidorna 

av medarbetarsamtal gör dem till en viktig del av Human Resource Management (HRM). Ett 

integrerat perspektiv på medarbetarsamtal bör utgå från företagets strategiska mål och utgöra 

grunden för en kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare. Ovanstående tar tillvara de 

anställdas och organisationens olika behov (Mikkelsen, 1998). Viktigt i samtalen är att chefen 

ges möjlighet att lära känna medarbetaren på ett mer personligt plan och även få en diskussion 

om hur denne uppfattar chefens ledarskap samt deras relation (Engquist, 1990). En tydligare 

bild gällande mål och definitioner av de egna arbetsuppgifterna kan upptäckas hos de 

arbetstagare som genomgått medarbetarsamtal med sin chef (Mikkelsen, 1998). 

2.2.8 Organisationsperspektiv i utvecklingssamtalet 

Organisationernas uttalade syfte med utvecklingssamtal är enligt Mikkelsen (1998) att utforma 

mål, kartlägga utbildningsbehov, önskemål om karriärutveckling och att lägga grunden för 

beslut om utvecklingsåtgärder, karriär, lön samt belöningar. I samband med främjande av 

kompetensutveckling hos både individer och organisationer poängteras att vi måste lära av 

dagens arbetsliv och att organisationer inte kan lära om inte individerna gör det (Mikkelsen, 

1998). Enligt Engquist (1990) är de vanligaste syftena också att förbättra medarbetarens och 

organisationens prestationer, motivera arbetstagarna och därigenom lägga grunden för 

ersättningsplanering samt skapa förutsättningar för samarbete och utveckling. 

Utvecklingssamtalet syftar även till förbättringar av förhållandet mellan chef och medarbetare 

samt förbättrad trivsel och miljö (Engquist, 1990).  

 

Anledningen till att vi så utförligt beskrev Ellströms (1992) teoriperspektiv var att det i övrig 

litteratur knappast alls hänvisades till olika perspektiv på kompetens och kompetensutveckling 

utan de beskriver verkligheten som att just deras perspektiv är det allenarådande. En synpunkt 

också Ellström tar upp och varnar för. Omedvetenheten (eller ointresset) kring de olika 
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perspektiven gör att forskningen riskerar att ge väldigt olika resultat beroende på att 

perspektiven är så diametralt motsatta kring vad som skall uppnås och hur.  

I managementlitteraturen vi tar upp finns inga hänvisningar alls till något teoretiskt perspektiv. 

Dessa är visserligen inte på något sätt forskningsbaserade utan utgår ifrån författarnas egna 

erfarenheter och iakttagelser men Ellströms (1992) konstaterande om att det är dessa som 

influerar praktikerna gör de ensidigt normativa uppmaningarna och förutsägelserna desto mer 

viktiga att kritiskt granska. 

3. Metod 

3.1 Urvalsgrupp 

Fem personer intervjuades. De har alla erfarenhet av att hålla utvecklingssamtal i sin yrkesroll 

som chef. Organisationerna de arbetar i är sinsemellan olika. Samtliga av de intervjuade 

cheferna har medarbetare med akademiska yrken. Alla fem har en yrkesutbildning, fyra på 

akademisk nivå. Yrkena är advokat, civilekonom, ekonom, marknadsförare. En av 

marknadsförarna har en kandidatexamen och den andre har sin utbildning vid ett privatinstitut. 

Två av deltagarna är kvinnor och tre är män. Tre av deltagarna arbetar i organisationer som är 

konkurrensutsatta i det privata näringslivet. Av de två andra arbetar en på ett statligt verk och en 

på en forskningsstiftelse. Deltagarna varierar i ålder från lite över 30 till 50 år. De har i sin 

yrkesroll personalansvar, antalet de ansvarar för varierar mellan fem till över trettio personer. 

De har alla flera års erfarenhet av att ha utvecklingssamtal med personal, den kortaste 

erfarenheten är fyra år medan två av deltagarna har över trettio års erfarenhet. Det är enbart två 

av cheferna som själva har utvecklingssamtal med sina chefer i egenskap av anställd. En uppger 

att utvecklingssamtal i egenskap av anställd aldrig har skett och två av deltagarna uppger att 

antalet utvecklingssamtal kan räknas på den ena handens fingrar och att de skedde i början av 

yrkeskarriären. Fyra uppger att de deltagit i någon form av ledarskapsutbildning. I utbildningen 

har någon form av samtalsutbildning ingått oftast med utgångspunkt i det svåra samtalet, det vill 

säga, träning i att genomföra samtal om svåra ämnen på arbetsplatsen. Utbildning i syfte att lära 

sig mer om utvecklingssamtal uppger ingen deltagare att de erhållit. 

3.2 Urvalsförfarande 

Vi upplevde att det finns en kunskapslucka för oss vägledare kring hur chefer upplever att 

arbeta med karriärutveckling, eller kompetensutveckling som det oftast kallas inom ramen för 

utvecklingssamtalet. Vi var därmed nyfikna på att intervjua chefer kring deras erfarenhet av och 

syn på utvecklingssamtalet och i synnerhet den del som handlar om kompetensutveckling. I och 

med vårt begränsade urval kan vi givetvis inte dra några generella slutsatser kring hur chefer 

tänker men vi anser att vår studie ger en djupare förståelse kring hur de intervjuade cheferna 

upplever saken. Vi har utfört såkallade elitintervjuer enligt Marshall & Rossman (1999) vilket 

innebär att man intervjuar chefer eller andra högt uppsatta tjänstemän. Risken är att dessa 

personer är svåra att få tillgång till då de ofta är mycket upptagna personer. En annan risk med 

elitintervjuer är enligt författarna, att dessa personer kan vara knepiga att få att besvara de frågor 
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som är relevanta för studien. Dessa personer tenderar att vara välinformerade och kunniga och 

har ofta en egen agenda för vad de vill ha sagt vid en intervju. Detta upplevde vi till viss del. 

Det fanns tillfällen då det var en utmaning att få de intervjuade cheferna att svara på frågorna i 

intervjumanualen men samtliga av de intervjuade svarade på alla frågor i intervjumanualen (se 

bilaga 1). 

Vi har genomfört fem intervjuer med chefer som har personalansvar, i Stockholmsområdet. De 

intervjuade cheferna har personalansvar för 5-45 personer. Vi avsåg att välja företag inom 

likartad verksamhet men slumpen avgjorde att vi fick tag på chefer som gärna deltog i vår 

studie, men de kom från olika verksamheter. För att hitta chefer som var villiga att ställa upp 

använde vi oss av en så kallad Snöbollsmetod (Marshall & Rossman, 2006:71) vilken innebär 

att man genom att prata med bekantas bekanta och använda sig av sitt kontaktnät får fram 

intervjupersoner. Intervjupersonerna känner vi inte personligen men de finns i vår närhet. 

I brist på resurser och begränsad tidsram valde vi att intervjua chefer som verkar i 

Stockholmsområdet. Vi inser att den metod vi använt kan ha inverkat på intervjupersonernas 

svar. Vi bedömer dock att samtliga av de intervjuade cheferna kände förtroende för oss och 

därmed svarade ärligt och uppriktigt på frågorna. Urvalet i undersökningen kan även uppfattas 

som ett strategiskt och bekvämlighetsurval (Holme & Solvang, 2006). 

3.3 Metoder och tekniker 

Vi har i vår studie valt att använda oss av kvalitativ metod. Marshall & Rossman (2006) skriver 

att styrkan i kvalitativa undersökningar ligger i förmågan att analysera hur människor upplever 

sin tillvaro. Kvalitativ forskning vill beskriva verkligheten med människor som subjekt, det vill 

säga hur mentala föreställningar, kontext, tankar, värderingar, miljöpåverkan, upplevelse och 

inre scheman påverkar varandra och därmed människors handlingar (Marshall & Rossman, 

2006). Genom att vi använde oss av intervjuer utan särskilt fasta frågeställningar, såkallade 

semistrukturerade frågor, anser vi att mer förutsättningslöst kunnat samla data som hjälpt oss att 

beskriva intervjupersonernas upplevelse av det studerade fenomenet. En annan fördel med den 

kvalitativa metoden är dess större flexibilitet i hanterandet av data.  

Vi använde en semistrukturerad intervjumanual med frågegrupper. Semistrukturerade intervjuer 

är ett mellanting mellan strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Frågorna brukar vara 

specificerade men intervjuaren har betydligt större frihet att fördjupa svaren än i den 

strukturerade intervjuformen. Information kring intervjupersonernas bakgrund, kön, ålder och så 

vidare fick vi fram genom standardiserade frågor. Det gav oss större möjlighet att fördjupa 

svaren genom att gå i dialog med intervjupersonerna. Den här typen av intervjuer gör det 

möjligt för intervjupersonerna att besvara frågorna i egna termer, samtidigt som denna 

intervjuform är mer strukturerad för att kunna skapa jämförbarhet. Kontexten är en viktig aspekt 

i den semistrukturerade intervjuformen (May, 2001). 

3.4 Genomförandesteg 

Vi påbörjade arbetet genom att ta tre veckor till litteraturstudier. Detta gjorde vi för att vi ville få 

kunskap om området innan vi genomförde intervjuerna. Vi omformulerade intervjumanualen 

eftersom, men vi hittade sedan en C-uppsats i pedagogik av Örnéus (2005) som handlade om 
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utvecklingssamtalet. Vi lät oss inspireras av hennes intervjumanual och lade till kompletterande 

frågor kring kompetensutveckling. Intervjumanualen (se bilaga 1) bestod av semistrukturerade 

frågor. Vi kontaktade fem personer i vår närhet som har ett stort kontaktnät eller arbetar på stora 

företag för att få fram chefer. En av våra kontakter ordnade tre chefer med personalansvar att 

intervjua direkt och vi valde att intervjua två av dessa chefer. Vidare ordnade våra andra tre 

kontakter en chef vardera att intervjua. Vi mejlade missivbrevet (se bilaga 3) och bokade 

därefter in tid för en timmes intervju med respektive chef på deras arbetsplats.  

3.5 Datainsamling 

Vi var båda närvarande vid intervjuerna och den ena av oss genomförde intervjun och den andre 

antecknade, tog hand om tekniken, ansvarade för tiden samt kontrollerade att alla frågorna hade 

besvarats då vi var angelägna om att alla skulle ha svarat på samtliga frågor i intervjumanualen 

(Se bilaga 1). Intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser. Tre genomfördes i 

små konferensrum och två i intervjupersonernas arbetsrum. Alla fem intervjuer spelades in med 

hjälp av mp3-spelare för att senare kunna transkriberas. I de första fyra intervjuerna användes en 

mp3-spelare lånad på Stockholms universitet. Den skulle återlämnas innan sista intervjun var 

gjord varför intervju fem spelades in med hjälp av en privat mp3-spelare med något sämre 

ljudkvalitet. Den som inte intervjuade transkriberade intervjun. Detta gjordes i nära anslutning 

till intervjun. Intervjuerna tog mellan femtio minuter till en timme och tio minuter vardera. 

Intervjupersonerna besvarade samtliga frågor i intervjumanualen (Se bilaga 1). Inför varje 

intervju genomförde vi en kort introduktion av oss själva (se bilaga 2) och bad dem att läsa 

igenom missivbrevet (Se bilaga 3) ytterligare en gång för att de skulle få en påminnelse om 

förutsättningarna för studien gällande exempelvis, frivillighet, rätt att avbryta sitt deltagande i 

studien, anonymitetsaspekten och så vidare. Efter respektive intervju genomförde vi 

transkriberingen såsom Kvale (1997) och Backman (1998) rekommenderar. Vi utformade ett 

dokument med transkriberingstecken. Detta för att vi skulle använda oss av samma 

transkriberingstecken då vi båda var involverade i transkriberingen. Då transkriberingen av 

intervjuerna var avklarade påbörjade vi uppsatsskrivningen.  Vi var medvetna om att våra 

begrepp inom området kan skilja sig från chefernas egna. Genom att vi valde att intervjua dem 

fick vi möjlighet att be dem beskriva och förklara hur de menade och därmed menar vi att 

validiteten i undersökningen ökar. 

3.6 Tillförlitlighet och giltighet 

Validitet handlar om att forskaren upprepar frågan om man verkligen undersökt det man syftar 

till att undersöka. Att man undersökt den målgrupp som forskningsfrågorna och syftet säger att 

man vill undersöka (Holme & Solvang, 1996). Vi anser att studien uppnår god validitet genom 

att vi ställt oss ovanstående frågor upprepade gånger. Enligt Kvale (1997) är det viktigt att 

intervjuaren är medveten om att människor ibland svarar på frågor utifrån hur de vill framhålla 

sig själva snarare än att svara uppriktigt på frågan. Det är då viktigt att vara medveten om detta 

och ibland ifrågasätta meningen i det som sagts. För att minimera denna risk har vi arbetat med 

speglingar och omformuleringar i intervjusituationen. Då de intervjuade chefernas uppfattningar 

är högst personliga kan vi inte dra några generella slutsatser kring vad andra chefers 

uppfattningar på samma frågor skulle vara. Vi begränsar oss till att belysa vilka syften och mål 

vår undersökningsgrupp uttalat sig om. Kanske är vissa av de uppfattningar vi kommit fram i 
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studien synonymt med de generella uppfattningarna hos en större population. Detta är dock 

ingenting vi har underlag för att uttala oss om. Då samtliga intervjuer utförts i 

Stockholmsområdet är de enbart applicerbara i just denna kontext. I konsekvens härmed 

kommer vi inte göra någon ansats att söka göra några generella slutsatser av det undersökta 

fenomenet. 

I kvalitativa undersökningar är det enligt Kvale (1997) svårare att mäta reliabilitet och validitet 

än i kvantitativa. Detta för att kvalitativa studier baserar sig på tolkningar. Vi anser oss uppnått 

detta genom att vi låtit tankar kring validitets- och reliabilitetsaspekten vara närvarande i varje 

steg i undersökningen (Kvale, 1997).  

3.7 Etiska ställningstaganden 

De forskningsetiska principerna vilka gäller för samhällsvetenskaplig forskning (HSFR, 1999) 

har beaktats i studien. Informantkravet har uppfyllts då intervjupersonerna i missivbrevet (Se 

bilaga 3) informerats om syftet med studien. Även vid intervjutillfället påmindes 

intervjupersonerna om syftet med studien och att studien bygger på frivilligt deltagande. 

Samtyckandekravet anser vi har uppfyllts då de valt att delta i studien efter att ha fått 

ovanstående information. Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att de intervjuade 

garanterats anonymitet. För att garantera anonymitet har vi valt att redovisa resultatet i studien 

gruppvis utan att säga vilken av våra intervjupersoner som sagt vad eller kopplat det till en 

bakgrundsbeskrivning av respektive chef. Även i transkriberingsmaterialet har 

intervjupersonerna anonymiserats. Nyttjandekravet har uppfyllts genom att insamlade data 

endast kommer att användas till denna uppsats och intervjupersonerna informerats om detta vid 

intervjutillfället.  

3.8 Bearbetning och analys av resultatdata 

Det vanligaste tillvägagångssättet för att presentera resultatet från en kvalitativ 

forskningsintervju är att använda sig av utvalda citat. Vi valde att göra en kort sammanfattning i 

början av varje avsnitt och därefter plockade vi in välvalda citat eller gjorde referat av 

intervjupersonernas svar. Vi använde oss av citat för att vi ville att läsaren skulle ges möjlighet 

få intryck av vad cheferna de facto sa med sina egna ord. Kvale (1997) menar att citaten bör 

vara korta och sättas in i ett sammanhang/kontextualiseras. Det är även viktigt att citatet 

förhåller sig till texten det står i och att det råder balans mellan citat och text. Intervjucitaten har 

återgetts i skriftlig form då man bör undvika att göra utskrifter i form av talspråk. Det kan 

upplevas svårt att läsa talspråk (Kvale, 1997). Vi valde också att göra en kort sammanfattning 

kring vad cheferna kommit fram till efter varje citat och referat del. 

Resultatdelarna sorterades in utifrån ett antal rubriker som skapades för att underlätta arbetet. 

Då analysen skapades valdes även där att sortera in under rubriker. Denna gång blev de färre 

och mer övergripande för att underlätta för läsaren.  

Arbetet har vi båda deltagit aktivt i genom att den ena av oss skrivit en del och sedan har den 

andre fortsatt att ta nästa steg i processen utifrån materialet. Genom att byta avsnitt med 

varandra har vi båda varit involverade i alla delar av arbetet. 
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3.9 Resultatredovisningssätt 

Vi har gjort en tematisering av innehållet i intervjuerna. Då transkriptionerna var avklarade 

skrev vi ut alla och läste dem var för sig. Därefter gavs alla intervjupersoner en egen färg och vi 

klippte in intressanta stycken ur intervjuerna under rubriker vi tog fram i samband med 

läsningen av intervjuerna. Under dessa rubriker presenteras materialet i resultatkapitlet. I citaten 

från intervjuerna finns fortfarande en del av tecknen från transkriberingen kvar för att tydliggöra 

hur de uttalades. VERSALER används då intervjupersonen betonade ordet särskilt mycket. 

Dubbla snedstreck // visar att ord uteslutits. Tre punkter … används när den intervjuade var tyst 

i en mening mellan ord. Klammer [ ] visar att vi för att förtydliga infogat ord eller förklaring i 

citatet. Enkla citattecken används när intervjupersonen refererar till andra samtal. Kryss (xx 

xxx) markerar del i intervjun som inte gick att höra. 

 

4. Resultat 

4.1 Ämnen som tas upp i utvecklingssamtal 

I intervjuerna framkommer att en viktig del i samtalet handlar om hur den anställde mår och 

uppfattar sin arbetssituation. Det är ämnen som dessutom ofta inleder utvecklingssamtalet. I 

fyra av fem intervjuer framkommer att cheferna uppfattar dessa ämnen som ”mjuka” och en bra 

start för att skapa en positiv atmosfär genom att låta den anställde få komma till tals och 

ventilera sina åsikter. En chef beskriver att han frågar dem hur de mår och låter dem ”prata av 

sig lite” detta gör han medvetet för att kolla av var medarbetaren befinner sig, sedan säger han 

sitt och sedan försöker de finna en kompromiss. 

Cheferna ger sedan återkoppling på individens åsikter. Samtliga chefer säger att det som alltid 

ingår i samtalet är att fråga medarbetaren hur denne mår och trivs. Alla fem pratar 

kompetensutveckling i form av utbildningar och kurser. Kompetensutveckling på längre sikt 

berör alla i utvecklingssamtalet på något sätt. Dock varierar synen på vad som är lång sikt, från 

ett år till ett tioårsperspektiv. En anledning till att diskutera hur den anställde ser på sin egen 

karriär, både på kort och på lång sikt, är att stämma av om personen trivs på arbetsplatsen och 

med sina arbetsuppgifter. Samtliga chefer anser att fokus skall ligga på att prata om individen 

och inte så mycket om det dagliga arbetet. I utvecklingssamtalet diskuteras var individen 

befinner sig idag karriärmässigt och var denne vill befinna sig i framtiden. Dessutom diskuteras 

mer konkreta frågor, samarbete med kollegor, förändring av arbetsuppgifter, hur arbetsmiljön 

fungerar, exempelvis dator och fysisk arbetsplats. En av cheferna poängterar att ämnen som rör 

det dagliga arbetet och arbetsuppgifterna inte bör ta för stor plats i utvecklingssamtalet. 

Man kan väl kalla det att det blir ett schemalagt, inplanerat samtal där man kan prata om 

mer än vad som bara gäller ’day to day business’ utan liksom mer om hur personen mår 

och vad man känner och vad man vill. 
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En av cheferna har gått ifrån det traditionella utvecklingssamtalet helt och genomför istället ett 

coachande samtal med utgångspunkt i var personen befinner sig idag och var den vill befinna 

sig i framtiden. 

i samband med coachningen så pratar man ju lite annorlunda … då handlar det mer om 

att ’här är jag nu och hit ska jag’. 

Om något i den anställdes privatliv påverkar eller riskerar att påverka arbetet kan det också tas 

upp säger fyra av fem chefer. 

om det finns något annat i bakgrunden, men här pratar man bara om det blivit något 

problem så att säga, exempelvis om det är något hemma som är knasigt. 

En chef skall också förklara företagets mål för året och omsätta det i ett personligt mål för den 

anställde. Denne chef känner sig fångad i företagets mycket formaliserade 

utvecklingssamtalsmall bestående av företagets mål i form av siffror. Att försöka bryta ned 

siffrorna till något mer konkret för individen är problematiskt och chefen skulle önska att 

utrymmet var större för att individanpassa utvecklingssamtalet. En av cheferna diskuterar lön i 

utvecklingssamtalet på grund av tidsbrist.  

Sammanfattning av vad som ingår i utvecklingssamtal 

Personalens trivsel, både mentalt och fysiskt. Ventilering av hur individens åsikter kring arbetet 

ser ut och återkoppling från chefen. Sådant som inte hinns med i vardagen. Utveckling av 

personalen. Delgivande av företagets mål och hur individens mål ser ut för året. Om något 

upplevs som problematiskt i privatlivet kan det också beröras. En av cheferna diskuterar lön på 

grund av tidsbrist. 

4.2 Dessa ämnen bör ingå i utvecklingssamtal 

Med så få intervjuer framträder här en ganska spretig uppfattning. Beroende på hur den 

intervjuade genomför utvecklingssamtal idag får olika ämnen en mer framträdande roll. Svaren 

skall inte heller på något sätt ses som uttömmande på så sätt att de till exempel haft en lista 

framför sig med olika ämnen att välja mellan. Dessa ämnen är helt enkelt sådana som just vid 

intervjutillfället upplevs som viktiga. Samtliga av cheferna anser att samtalet bör vara så 

individuellt anpassat som möjligt vilket gör att utifrån den anställdes behov kan olika ämnen bli 

aktuella. Fyra av fem nämner dock att individen och dennes kompetensutveckling är ämnen som 

bör ingå. 

vad man behöver för att liksom utveckla sin kompetens och då i den nivån, INTE jag vill 

lära mig mer om matlagning utan mer vilka kompetens, utbildningar man behöver för att 

nå sina personligt uppsatta mål. 

En chef beskriver att i utvecklingssamtalet pratar de bara om individen, vad denne vill och kan, 

vad som kan förbättras och ge medarbetaren så bra återkoppling som möjligt. En annan säger att 

denne i utvecklingssamtalet försöker ägna tiden åt att verkligen prata om individen. Alla 

cheferna tycker att samtalet skall beröra hur medarbetaren trivs. Allmän trivsel är ett ämne som 

bör ingå och även mer specifikt om till exempel förändringar i privatlivet gör att personalen just 

det året kanske inte önskar så mycket förändringar utan snarare behöver lite ro på arbetet. Att 

känna så anser de flesta av cheferna är okej även om en säger sig ha lite svårt att förstå detta 

synsätt på arbetet. Detta eftersom chefen själv är mycket fokuserad på att satsa i arbetslivet. 
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Men menar samtidigt att så länge medarbetaren är tydlig med varför det ser ut på detta sätt så 

accepteras det. Även de andra cheferna önskar att medarbetaren i sådana fall skall vara tydlig 

med önskemålet för att på så sätt undvika frustration hos chefen och att utvecklingssamtalets 

målsättningar sätts utifrån de faktiska omständigheterna som råder. Målformulering tas upp av 

tre av cheferna. En chef önskar att målformuleringar ändras från företagets mål i siffror till mer 

individuella. Detta skulle göra att utvecklingssamtalet kan användas av medarbetaren under året 

för att bedöma hur olika arbetsuppgifter skall prioriteras och på så vis skulle 

utvecklingssamtalet ha större relevans för det dagliga arbetet. Avstämning av föregående år, 

både vad som sades på förra utvecklingssamtalet och hur året har varit är ett ämne som cheferna 

anser bör ingå i utvecklingssamtalet.  

och lägga mer fokus på de individuella bitarna där man verkligen kan se att ’det här är det 

du ska åstadkomma’ och där man som person också i så fall kan koppla det till sitt 

dagliga arbete till utvecklingssamtalet och de målsättningar som ligger där. 

Sammanfattning av ämnen som bör ingå i utvecklingssamtal 

Samtalet bör vara så individuellt utformat som möjligt och ha fokus på individens känslor och 

utveckling. Hur individen ser på sin roll och på chefen och företaget. Avstämning av föregående 

år och målformulering inför nästa år. 

4.3 Ämnen som inte bör ingå i 

utvecklingssamtal 

I alla intervjuer framkommer att lönen om möjligt inte skall tas upp i utvecklingssamtalet. En 

chef gör det dock ändå, främst på grund av tidsbrist, men anser att det är ett ämne som inte bör 

ingå. På något sätt behöver lönen eller kanske snarare en bedömning av prestationen relaterat till 

ersättning eller ”belöning” ändå beröras anser flertalet. 

jag tycker det blir alltid infekterat om man blandar ihop det [lönesamtal och 

utvecklingssamtal]… sedan tycker jag nog ändå att när man pratar om … 

utveckling, förväntningar och så att man ändå måste vidröra det. [syn på prestation 

och om det ligger över eller under förväntan] 

En chef menar att anledningen till att lönen inte bör diskuteras är att fokuset hamnar på vilken 

nivå i kronor eller procent lönen förändras och att de andra ämnena som utvecklingssamtalet 

innehåller förlorar i betydelse. En annan chef som uppfattar frågan om lönen skall ingå eller inte 

som ett klassiskt dilemma då det gäller utvecklingssamtal. Denne är negativ till att diskutera 

lönen i utvecklingssamtalet eftersom det kan resultera i att ett från början spännande samtal 

riskerar att ta alla möjliga riktningar när lönen kommer på tal. Särskilt svårt att få in lönen in 

samtalet är det om medarbetaren inte har presterat som önskvärt. Då det enligt chefen är extra 

viktigt att hitta ny motivation och framtidstro, hela den diskussionen riskerar att omintetgöras 

om löneökningen inte motsvarar den anställdes förväntningar. 

Min erfarenhet är att det inte alltid [är] optimalt att lägga det [lönesamtalet] samtidigt så 

att även om vi har haft möjlighet att välja så har jag oftast valt att lägga lönediskussionen 

helt separat. Därför att gör man det i utvecklingssamtalet så är det egentligen det enda 

personen på andra sidan sitter och väntar på… och då blir resten av diskussionen inte 

speciellt konstruktiv. 
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En annan chef anser att det är viktigt att man inte hamnar i att diskutera det dagliga arbetet 

eftersom de diskussionerna bör finnas ändå på arbetsplatsen men just i utvecklingssamtalet bör 

perspektivet vara ett annat och utvecklingssamtalet skall vara ett redskap för att diskutera mer 

övergripande frågor. En chef upplever att målsättningar för företaget som är uppsatta i siffror, 

till exempel att öka omsättningen med ett visst antal procent, är svårt att omsätta i de personliga 

målen och önskar att ämnet inte skulle ha en lika framträdande plats i samtalet som det har i 

dagsläget.  

Som vi har det har vi ju en ganska stor del som handlar om de rent numeriska 

målsättningarna och de är oftast väldigt svåra att bryta ner och göra individanpassade. Så 

den [företagets målsättning] skulle jag egentligen vilja minimera och dra ner viktningen 

på… kanske inte ta BORT för det är ändå viktigt att man får en ’fartkänsla’ hur 

organisationen går.  

Sammanfattning av vilka ämnen som utvecklingssamtal inte bör handla om 

Alla fem ansåg att lönen var ett ämne som borde undvikas. Dock behövdes ändå 

prestationsersättning vidtalas. Dessutom var det viktigt att undvika ämnen som var för tätt 

förknippade med det dagliga arbetet utan tidsperspektivet skulle vara längre än i andra samtal. 

En chef önskade att utvecklingssamtalet inte skulle vara så fokuserat på organisationens mål i 

helhet men poängterade att det trots allt var ett ämne som behövde nämnas. 

4.4 Syftet med utvecklingssamtal 

Syftet med utvecklingssamtalet anser alla fem är att ha nöjda medarbetare för att det gagnar 

företaget. Samtalet skall leda till utveckling och om det inte uppnås skulle utvecklingssamtal 

inte behövas. Här uttrycker flera av de intervjuade också att det är viktigt att ha motiverade 

medarbetare som förstår att de är på jobbet för att uträtta ett arbete, inte i första hand utveckla 

sig själva. Med utvecklingssamtalet vill samtliga av cheferna fokusera på konkreta mål, både i 

vad som skall uppnås i form av kompetensutveckling, arbetets innehåll och hur beteendet skall 

vara på arbetsplatsen. 

Man vill ha motiverade medarbetare som jobbar, man sitter inte bara där för att ha kul, 

det kan man ha på krogen! 

En chef beskriver skillnaden mellan hur denne som privatperson är intresserad av sina 

medarbetare som medmänniskor men att i yrkesrollen så ingår att ha en krass människosyn för 

företagets bästa. Detta lyckas chefen smälta samman genom att ha en filosofi om att 

medarbetarna presterar som bäst när de behandlas väl och trivs med sitt arbete. Chefen menar att 

i yrkesrollen ses medarbetaren enbart som en resurs, som pengar eller produktionsenheter men 

för att uppnå bäst resultat anser chefen att människor inte kan behandlas hursomhelst. Chefen 

försöker ge dem frihet att utvecklas, behandlar dem juste, lyssnar på deras synpunkter och 

försöker hitta en kompromiss mellan företagets mål och deras mål. Men det handlar inte om att 

vilja den människan gott utan att maximera den människan som produktionsenhet. 

Man vill få ut det maximala ur medarbetaren ut företagets synvinkel… Egentligen har jag 

inget intresse av att medarbetaren har något mål överhuvudtaget men jag tror på den här 

utvecklingen där medarbetaren kan nå sina mål också och då passar det ihop. 
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Samtalet kan också vara ett sätt att tackla en anställds privata problem som stör verksamheten. 

En avgränsning görs mot det vardagliga samtalet genom att poängtera att detta hur individen 

mår känner chefen egentligen redan till genom den dagliga kontakten.  

Man kan få ha vilka hemligheter som helst men är det någonting som jag märker 

påverkar jobbet då är det ingenting jag får hålla för mig själv längre. [att syftet kan vara 

att få en medarbetare att öppna sig och tala om ett privat problem] 

En chef menar att det handlar om utveckling och framtid och om mjuka och hårda mål både för 

individen och för verksamheten. 

Allt är ju liksom för företagets bästa och det hänger ju ihop, är individen glad och nöjd då 

gagnar det företaget. Så även om fokus ligger på individen så är ändå målet att företaget 

skall nå högre mål. 

En av cheferna tar upp att syftet med att ha utvecklingssamtal ibland kan hänga ihop med 

företagets önskan om att ses som seriöst.  

Jag tror att liksom alla företag som försöker leka ett ’riktigt’ företag har någon slags 

policy att det är klart att vi måste ha en tid avsatt som vi gärna kallar för 

utvecklingssamtal som man har med sina anställda för att vara någotsånär seriös så att 

säga. 

Sammanfattning av vad syftet med utvecklingssamtal är 

Ökad lönsamhet för företaget. Effektivare organisationer. Om medarbetarna är nöjda presterar 

de bättre och det gynnar organisationen. Ge redskap för medarbetaren att i den dagliga 

verksamheten prioritera sina arbetsuppgifter själv. Att undanröja beteenden som påverkar 

arbetsförmågan. Att framstå som en seriös organisation. 

4.5 Problem förknippade med 

utvecklingssamtal 

Formen på samtalet och att det skall genomföras inom en viss tidsperiod kan ta överhanden från 

innehållet, något som flera av de intervjuade själva har upplevt och känner frustration över. 

Efter samtalet anser alla chefer att ett gemensamt dokument skall tas fram som berör vad man 

kom överens om i samtalet. Om samtalen inte upplevs som meningsfulla kan det bli ett 

dokument som fylls i efter en mall av chefen och medarbetaren ögnar snabbt igenom det och 

skriver under, därefter sätts pappret i en pärm och glöms bort till nästa gång det är dags för 

utvecklingssamtal. Samtliga chefer tar upp att det svåraste med utvecklingssamtalet är själva 

uppföljningen. 

Att ha ett bra samtal där man får prata av sig och hit och dit säga vad man känner det är 

ju liksom ingen större MAGIC med det men liksom att sedan återkoppla och ta action på 

det där man sa, det tror jag är betydligt svårare och så blir det ett sånt där pinsamt (xx xx) 

vi har skakat hand på och sagt att ’det här fixar vi’ och ’FAN va kul!’ och sedan sitter 

man där dagen efter och jobbar och en vecka senare så har man till och med glömt att 

man hade det där samtalet. 

 En chef upplever också att om utvecklingssamtalet är för formaliserat så riskerar det att inte 

passa alla medarbetare. 
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DEN risken alltså att det blir mer en form av process som SKA genomföras snarare än att 

du som chef och den anställda båda ser det här som ett tillfälle att verkligen sätta sig ner 

och göra något utvecklande av det. 

Samma chef menar att då samtalet upplevs som ett krav som egentligen inte bidrar till 

verksamheten sjunker engagemanget både från chefen och från den anställde vilket leder till att 

syftet inte uppnås.  

Det kan passa jättebra för nio utav tio [medarbetare] men den där sista passar det inte alls 

för. Men jag måste ha det [samtalet] ändå för jag kan inte exkludera en. 

Tidsbrist gör att varken chef eller personal förbereder sig tillräckligt väl utan ”tar det som det 

kommer” och då blir samtalet lätt ett par timmars trevligt samtal men i efterhand upptäcks att 

ämnena som borde ha berörts inte diskuterades. 

Ja, det är lätt att hamna i ’ok, fem utvecklingssamtal och så måste det vara klart om två 

veckor’ och så ska man hitta den där tiden och det är två timmars samtal per anställd och 

minst lika mycket förberedelsetid och sedan är det uppföljning så det är sex timmar 

[gånger fem] trettio timmar ’shit det är en hel arbetsvecka! Hur ska jag hinna det här?’ 

och så lägger man kanske inte riktigt den tid man BORDE. 

Även om utvecklingssamtalet upplevs som positivt och värdefullt kan det vara svårt att följa 

upp och verkligen omsätta överenskommelserna i handling.  

Jag tror att det här är den svåraste delen med utvecklingssamtal, jag tror att folk har blivit 

duktiga på att hålla utvecklingssamtal och skapa karriärplaner men jag tror att folk är lite 

för dåliga på att följa upp dem och verkligen verkställa det. 

En chef tar upp att det kan bli problem om alla chefer i en organisation utformar sina egna 

utvecklingssamtal eftersom det blir för otydligt och resultaten inte kan jämföras. En chef är 

väldigt kritisk till utvecklingssamtal överlag och menar att det mest handlar om olika trender 

som managementkonsulter och personalavdelningar har nytta av. Som företagsvärlden ser ut 

idag är utvecklingssamtalet ett för långsamt verktyg. Chefen anser att det inte går att planera 

verksamheten ett år framåt och förändringar, mål och utveckling måste diskuteras i det dagliga 

arbetet. 

Sammanfattning av vad som upplevs som problematiskt med utvecklingssamtal 

Att ta sig den tid som behövs för att hela processen skall bli bra och utvecklingssamtalet skall 

kännas som en värdefull arbetsinsats för både chefen och den anställda. Formen på och tvånget 

att genomföra utvecklingssamtal kan ta fokus ifrån innehållet vilket gör att syftet inte uppnås. 

Att verkligen omsätta det chef och anställd kommit överens om i verksamhet. En chef anser att 

om utvecklingssamtalen utförs för olika i organisationen leder det till problem medan en annan 

upplever att om formen blir för rigid riskerar utvecklingssamtalet att inte passa alla medarbetare 

och det leder till att samtalet inte uppfyller syftet. 

4.6 Upplevelse av nyttan med formaliserade 

utvecklingssamtal 

Synen på vad som är ett formaliserat utvecklingssamtal skiljer sig åt mellan de fem cheferna. 

Alla fem uppgav att de följde något slags system. Det varierade mellan att göra någon form av 
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noteringar, följa en modell för coachande samtal till att fylla i formulär distribuerade av 

personalavdelningen. 

Så att det är inte heller ’by the book’ Det hänger samman med min ledarskapsstil faktiskt 

att den inte är så formaliserad…jag är mycket ’hands-on’ så att jag är inte så mycket för 

mallar. 

Tre av cheferna anser att formaliserade utvecklingssamtal är ett hinder för att få uppnå effekt 

och att det leder till mer fokus på att samtalet skall genomföras än på vad som skall uppnås. En 

av cheferna anser att de svåraste utvecklingssamtalen för både medarbetaren och chefen är i de 

organisationer där man skall använda färdiga formulär. Chefen menar att det varit otroligt 

stressande för vissa medarbetare. Samtidigt kan vissa medarbetare ta det som man kommit fram 

till i utvecklingsplanen som något definitivt som organisationen lovat att den anställde får 

genomföra men ibland kan situationer förändras och planer omkullkastas.  

Två av cheferna som är negativa till formaliserade samtal kan i nuläget själva utforma sina 

utvecklingssamtal. Den tredje arbetar i en så stor organisation att kravet på formalisering är 

förståeligt men chefen upplever en konflikt mellan organisationens krav på strukturerad process 

och att utvecklingssamtalet skall upplevas som relevant av medarbetarna. 

Allt skall se likadant ut, det ska gå att fila [av engelskans file] och det ska helst vara 

siffror så att du kan göra snittvärden och sådana här saker på det OCH att göra det 

individanpassat så att varje person känner att ’det här är relevant för mig’… och jag tror 

att strukturen behöver finnas där … dokumentationen är ett hjälpmedel som chef så kan 

det också vara litegrann av en tvångströja. Formuläret SKA vara ifyllt och du ska ha 

bockat i alla rutorna och det skall vara ett datum och det skall vara en signatur och det ska 

skickas in till personal. 

En chef har en mycket positiv erfarenhet av en tidigare arbetsplats där hela organisationen 

använde sig av en starkt formaliserad process och i efterhand upplevs den som positiv och 

rättvis. När chefen själv arbetade med systemet kunde det dock upplevas som betungande. 

var det väldigt processtyrt och strukturerat från HR:s sida [personalavdelning] där man 

verkligen gick igenom seriösa formulär med tusen parametrar där det sedan gick till en 

panel som bedömde individer och tittade på kompetenser, det var en jätteapparat kring 

det här som både var bra men också lite oflexibel och det var ganska betungande som 

chef. Det var mycket tid där, men väldigt seriöst… Det var ju nästan som en 

betygssättning, så att alla blev bedömda på ett liknande sätt, vilket gjorde att man som 

chef verkligen var tvungen att tänka till, den anställde var tvungen att tänka till och det 

blev insyn i alla de här processerna. 

Den femte chefen har varit med och byggt upp verksamheten från början och hade helt 

ostrukturerade samtal fram till att verksamheten blev så stor att en kollega tog över en del av 

ansvaret för utvecklingssamtalen. Chefen är försiktigt positiv till att införa mer struktur. 

Jag är mer så att jag är en känsloperson som går på magkänsla… medan [kollega] har 

listor med klassiska frågor så att vi inte glömmer någonting, å det är ju kanske bra. 

Sammanfattning av upplevelse av formaliserade utvecklingssamtal 

Här skiljer sig intervjupersonerna åt, främst i synen på vad ett formaliserat utvecklingssamtal 

innebär. Majoriteten uppfattar att formalisering främst handlar om hur samtalet genomförs och 
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hur styrd dokumentationen som görs i samband med samtalet är. Den av cheferna som har en 

positiv upplevelse av starkt formaliserade utvecklingssamtal berättar om samtalet som en del i 

en större process. En av cheferna upplever att det är svårt att balansera mellan organisationens 

krav på formalisering och personalens behov av samtal som känns relevanta. 

4.7 Utvecklingssamtal som ett redskap för att 

leda personalen 

Utvecklingssamtalet uppfattas inte som odelat positivt som redskap för att leda personalen. 

Sammanhanget och individerna styr om det är önskvärt eller ens går att använda. Värdet ses av 

samtliga av cheferna i att få sitta i lugn och ro och föra ett samtal där chef och medarbetare kan 

visa andra sidor och lära känna varandra bättre. Ingen av cheferna anser att utvecklingssamtalet 

är ett framträdande redskap utan det är ett redskap bland många andra. En chef menar att vissa 

medarbetare reagerar mer eller mindre på ett utvecklingssamtal och mer eller mindre på de 

andra redskapen som chefer använder. 

Ja, det är inte speciellt viktigt. Det är inte REDSKAPET för mig. Det kanske det är för 

andra men för mig är det inte, det är att utöva chefskapet… Jag tycker snarare tvärtom 

om det är så att det är utvecklingssamtalet som leder verksamheten framåt, då beklagar 

jag det. 

Cheferna uppfattar den dagliga kommunikationen med medarbetaren som ett viktigare redskap 

men om inte möjlighet till sådana samtal finns antas utvecklingssamtalet bli viktigare. 

Jag inbillar mig att om man har en hyfsat tight dialog, då blir värdet av ett 

utvecklingssamtal mindre. För då vet man ju vad personen kan och är bra på och sådär. 

Då känns ju samtalet mer som en administrativ belastning. Men om man inte har den 

känslan eller den relationen då hade det nog känts viktigare. 

Även den chef som tycker att utvecklingssamtalet är ett bra redskap i teorin är mer tveksam till 

vad som egentligen uppnås. 

Jag tycker att utvecklingssamtalet är ett JÄTTE värdefullt instrument… Det som man 

också får väga in i det är ju att om man ser på ALLA utvecklingssamtal man HAFT 

genom åren och tittar på vilket resultat man fått ut av dom så är det ju tyvärr inte alltid så 

det i verkligheten BLIR så bra som man föresatt sig. 

Uppfattningen att chefskapet snarare sker i den dagliga verksamheten (dit utvecklingssamtalet 

inte räknas) delas av alla fem chefer. Det kan också bli ett verktyg för den anställde att kräva 

uppmärksamhet och aktivitet av chefen. 

vissa individer är ju så att de älskar utvecklingssamtal, det har jag märkt. De har laddat 

för det här hur länge som helst och sedan vill de ha utvecklingssamtal varannan dag 

liksom och prata om sig själva, sina känslor, vad de vill och vad de inte vill. Men det är ju 

ganska betungande på något sätt. 

Sammanfattning av hur utvecklingssamtal som redskap upplevs 

Utvecklingssamtalet är ett redskap bland många. Det är svårt att nå de syften som 

utvecklingssamtalet förväntas ha. Beroende på hur medarbetaren är som människa kan det vara 

effektivt men samtalet kan också utnyttjas av personalen för att styra chefen.  
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4.8 Synen på utvecklingssamtal som en del av 

kompetensutveckling 

Cheferna har olika infallsvinkel på ämnet. Flera uttrycker tydlig frustration över att medarbetare 

kan fokusera på sina egna behov i så hög utsträckning att själva verksamheten, att göra jobbet, 

glöms bort.  

Plötsligt har det blivit som en jävla utbildningsplats. ’Är du här för att jag bara ska 

förverkliga dina drömmar och din karriär eller är du här för att göra det här jobbet som 

kanske leder till det’ [förverkligandet av drömmarna]… De är mindre bra på att göra 

jobbet men jävligt bra på att snacka om vilka ambitioner de har och vad de behöver och 

vad de kräver av sin arbetsgivare… ’Att nu fan jobbar vi och inte pratar så mycket 

känslor utan det tar vi HÄR [utvecklingssamtalet] och givetvis jag ser dig under tiden och 

jag vet vad du vill ungefär’ men det går liksom inte bara att kräva utveckling. 

Fyra chefer tar upp sin syn på olika sätt att lära sig nytt, tre är kritiska till färdiga koncept som 

erbjuds antingen internt, i stora organisationer, eller externt, av konsulter. De föredrar 

utbildningar som är direktanpassade till medarbetarens och företagets behov. En chef anser att 

medarbetarna borde lära sig mycket mer av varandra, till exempel genom att jobbskugga en 

kollega eller ordna interna seminarier. 

Du kommer inte få någon ny kunskap av någon sådan där managementkonsult som inte 

jobbar i branschen ens och jag tror att det finns en massa kunskap som vi inte tar del av 

som finns i företaget. 

En annan chef anser däremot att interna kurser inte vidgar perspektiven utan befäster gamla sätt 

att arbeta och förordar externa utbildningar. Samma chef menar att kompetensutveckling kan 

var både belöning och inspirationskälla. Utbildningen behöver inte nödvändigtvis vara i linje 

med det personen arbetar med men skall inspirera till att individen gör ett bättre jobb. Chefen 

har samma inställning både till sina medarbetares kompetensutveckling som till sin egen. 

Det är mycket bättre att hämta inspiration utifrån tycker jag. Jag tycker att alla ska ha det, 

tio femton procent skall man kunna ägna åt utbildning för det är ju utveckling som också 

för företaget framåt. 

Två chefer förordar att ta in externa utbildare som får specialanpassa utbildningen till 

organisationens ”case”.  Alla chefer är överens om att utbildning som bekostas av arbetsgivaren 

skall gynna företagets verksamhet men i synen på om kompetensutvecklingen skall komplettera 

eller fördjupa de nuvarande kunskaperna hos personalen går åsikterna isär. 

Är det då någon [utbildning] som jag tycker är någonting för företaget då tycker jag att 

det är helt OK. // Kurser är inte bara för personen // Kommer till exempel en ekonom och 

vill gå en skattekurs SJÄLVKLART, det är bara positivt för då vill man ju göra nånting 

inom det man håller på med. 

Synen på vem som bär ansvaret för att kompetensutvecklingen som bestämts i 

utvecklingssamtalet verkligen genomförs är också olika. I stora organisationer är chefens ansvar 

för genomförandet av kompetensutveckling större eftersom det är chefen som måste beställa den 

från personalavdelningen. De flesta cheferna delar dock åsikten att om individen inte själv är 

intresserad av kompetensutveckling spelar det ingen roll hur många samtal de har eller hur 

mycket de som chef engagerar sig.  
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Men inte ens den bästa och mest engagerade chef kan påverka den anställde att 

vidareutvecklas i sin karriär om inte drivkraften och viljan finns hos den anställda för där 

får man säga att det börjar hos individen. 

Fyra av fem chefer värjer sig även mot att utbildning skall bli belöning, något roligt att göra, 

utan att det förändrar sättet att arbeta på. Att följa upp och se att den nya kompetensen kommer 

företaget till godo är dock svårt. En chef påpekar dock att personalens upplevelse av att göra 

något utanför det vanliga arbetet inte får underskattas som motivationshöjare. 

Medarbetare som tycker att det är jätteroligt att gå på kurser utanför [organisationen] för 

att då får man träffa andra människor, då får man ut och åka till kanske Västerås eller nåt 

sånt här, ’det är skitkul’. Och man ska inte underskatta det här alltså, det är jätteviktigt 

men jag tror inte lika mycket på det därför att då samlar du all jordens [personer från 

olika branscher och företag] för att det ska bli billigt och så tar de ändå stort arvode för 

det. 

Sammanfattning av synen på utvecklingssamtal som del av kompetensutveckling 

De medverkande cheferna tolkar ämnet på olika sätt. Att samtalet kan leda till att personal får 

uppfattningen att det handlar om deras personliga utveckling och inte om organisationens behov 

av utveckling. Flera uppfattningar om bästa sätt att kompetensutveckla personalen framförs, 

även om kompetensutveckling skall leda till att bredda eller fördjupa kunskaperna. De flesta 

cheferna anser att det är individens ansvar att peka på behov av kompetensutveckling och hitta 

lämpliga sätt att utveckla sig. Chefen skall hjälpa den anställde, särskilt i stora organisationer, 

att få tillgång till den kompetensutveckling som bestämts i utvecklingssamtalet men om 

individen själv inte vill utvecklas spelar det ingen roll vad chefen gör, då leder inte insatserna 

till förändring. Det är svårt att utvärdera utbildningsinsatser i det dagliga arbetet men att 

personalen upplever utbildningssatsningar som något roligt skall inte heller underskattas. 

4.9 Utvecklingssamtal i ljuset av ökad 

rörlighet på arbetsmarknaden 

En chef berättar om svårigheten att få kontinuitet i arbetet med utvecklingssamtal då rörligheten 

på arbetsmarknaden är stor, både chefen själv och personalen bytte ofta arbetsplats och då 

minskade också motivationen för att verkligen satsa på utvecklingssamtalen, det var inte troligt 

att det var samma personer som senare skulle utvärdera samtalet och vad det lett till. 

Ofta är det så att man kommer in och ska ha utvecklingssamtal med någon ny [på ny 

arbetsplats för chefen]. Vad pratade de om sist? Eller så försvinner individen vidare till 

nästa företag eller avdelning så det är ganska svårt att få den här kontinuiteten. 

De fyra andra cheferna poängterar styrkan de ser i att det finns en kontinuitet i verksamheten 

ifråga om att personal och chef känner varandra. En chef menar att förhoppningsvis så kan man 

bygga in så att personerna blir kvar i företaget betydligt längre än vad de skulle vara annars.  

Om du stannar länge på ett ställe så skapas ett stort förtroende med medarbetaren som är 

mycket värt, och det sker ju inte när folk byter hit och dit. 

Samtidigt ser två av de fem cheferna att det är positivt för individen att byta arbete och kan 

känna sig stolta över att medarbetare går vidare i karriären. 



 

 30 

Jag blir lika glad varje gång en medarbetare får något toppjobb utanför organisationen för 

då känner man ju att det är här hos oss de har blivit så här bra // sedan är det jättetråkigt 

och jättejobbigt för organisationen att mista en medarbetare av det här slaget men tänker 

man till så ja. 

En chef poängterade att personal som vill vidare bör stöttas, både för deras egen men också för 

verksamhetens skull, de som är på arbetsplatsen skall vara där för att de vill det. 

Om människor vill röra på sig och utvecklas och göra någonting annat det är ju ganska 

naturligt då tycker jag man ska ’supporta’ dom i det. Då tänker inte jag vara någon 

bromskloss för att nu är det så att jag vill ha personal som är HÄR för att dom gillar att 

vara här. 

Sammanfattning av utvecklingssamtal i ljuset av ökad rörlighet på arbetsmarknaden 

Om chef och medarbetare ofta byter arbetsplats minskar värdet med utvecklingssamtal. 

Cheferna ser ett värde för individen att byta arbete men för organisationen kan det upplevas som 

en förlust. Utvecklingssamtal kan leda till att personalen stannar kvar längre på arbetsplatsen. 

Dock om en medarbetare i utvecklingssamtal uttrycker att den vill byta arbetsplats, vare sig det 

är inom organisationen eller till en ny arbetsgivare, är det bäst att stötta detta. 

5. Analys 

5.1 Ämnen i utvecklingssamtal 

De ämnen som cheferna säger att de tar upp i utvecklingssamtalet och anser skall ingå 

överensstämmer väl med litteraturens syn på vad som skall beröras (Mikkelsen, 1998; Ronthy, 

2001; Engquist, 1990). Samtalet bör vara så individuellt utformat som möjligt och ha fokus på 

individens känslor och utveckling anser cheferna. Mikkelsen (1998) och Engquist (1990) 

skriver att utvecklingssamtalet också syftar till förbättringar av förhållandet mellan chef och 

medarbetare samt förbättrad trivsel och miljö och alltså är ämnen som bör ingå i samtalet. 

Samtliga intervjupersoner ser liksom författarna att detta är ett av de viktigaste syftena med 

utvecklingssamtal. I samma anda menar intervjupersonerna att samtala om hur individen ser på 

sin roll och sin chef samt företaget är mycket viktigt, det är något även Mikkelsen (1998) tar 

upp. Detta synsätt på vilka ämnen som är viktiga att beröra stämmer väl överens med det 

humanistiska teoriperspektivets syn på vikten av kommunikation och strävan efter samsyn. I 

resultatet framkommer att ett ämne som organisationens mål ingår i utvecklingssamtalen som 

cheferna håller. Det är dessutom ett ämne som de anser bör ingå, men samtidigt tycker är svårt 

att diskutera i utvecklingssamtalet. Mikkelsen (1998), Ronthy (2001), Engquist (1990) 

framhåller att organisationens mål är ett ämne som skall diskuteras och i teoretiska perspektiv 

stämmer det både med tekniskt-rationella och det humanistiska perspektivets syn på 

utvecklingssamtal. Ett bra utvecklingssamtal bör inte vara för tätt förknippat med det dagliga 

arbetet, tidsperspektivet skall vara längre och anknyta till målformuleringar och hur dessa kan 

uppnås. Samma andemening återfinns hos Engquist (1990) där han definierar 

utvecklingssamtalet som ett planerat och strukturerat samtal där diskussionen kan föras på olika 

abstraktionsnivåer. En av intervjupersonerna ansåg att utvecklingssamtalet inte skulle vara så 
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fokuserat på organisationens mål i helhet men poängterade trots allt att det var ett ämne som 

behövde nämnas. Denna synpunkt går lite stick i stäv med litteraturen som snarare betonar 

vikten av att utgå ifrån organisationens mål för att möjliggöra utvecklingssamtal som uppnår sitt 

syfte (Ronthy, 2004). Detta kritiseras dock i Cedefops (2008) rapport, där chefers fokus på 

organisationens mål anses försvåra för medarbetaren att diskutera sina egna 

utvecklingsmöjligheter. 

I samtalet bör avstämning av föregående års resultat samt förväntan på målet kommande år ingå 

enligt Mikkelsen (1998), något som intervjupersonerna också framhåller. En av 

intervjupersonerna anser dock detta var ett svårt ämne att prata om för att det är svårt att 

omvandla organisationens mål till individens mål. I denna del av samtalet bör även utveckling 

av personalen ingå anser intervjupersonerna. Individens utveckling ses dock i viss litteratur 

främst som ett medel för ökad delaktighet i organisationens mål genom personlig 

tillfredsställelse (Ronthy, 2004). 

Lönen är ett ämne som alla chefer anser är problematiskt att diskutera i utvecklingssamtalet och 

bör undvikas.  Det är också något som Mikkelsen (1998) och Engquist (1990) säger bör 

diskuteras i ett annat samtal, däremot anser Jönsson (2004) att med tanke på hur dagens 

arbetsklimat ser ut kan det vara svårt att hinna ha olika samtal och förslår därför att lönen kan 

tas upp i utvecklingssamtalet, detta är också verkligheten för en av de intervjuade. 

Intervjupersonerna menar dock att prestation och bedömning av den på något sätt bör vidtalas 

som en förberedelse inför lönesamtalet. 

Känslor och personalens upplevelser av arbetet beskrivs i litteraturen som viktiga ämnen i ett 

utvecklingssamtal, att ventilera individens åsikter om arbetet och återkoppling till chefen tas 

också upp. Detta är något som samtliga chefer också berör i sina utvecklingssamtal. I detta 

inkluderas även att ta upp frågor i privatlivet om det upplevs påverka arbetet och sådant som 

inte hinns med i vardagssamtal. Dessa frågor är centrala i det humanistiska perspektivets syn på 

medarbetare och hur chefen bör leda dem (Ellström, 1992).  

5.2 Utvecklingssamtal som redskap 

Syftet med utvecklingssamtalet ansåg de intervjuade cheferna var ökad lönsamhet för företaget 

och ett annat syfte var att skapa effektivare organisationer. Om medarbetarna är nöjda presterar 

de bättre och det gynnar organisationen säger en av cheferna. Ronthy (2004) menar att 

utvecklingssamtalet har en mängd syften, de flesta avser att öka verksamhetens lönsamhet 

genom att försäkra sig om att medarbetaren känner till och delar organisationens mål och 

visioner. Momentet utveckling i samtalet handlar främst om organisationens utveckling även 

om individens utveckling också avhandlas. Lönsamhet för företaget beskrivs som 

utvecklingssamtalets huvudsyfte. Det här är en blandning av det tekniskt-rationella och det 

humanistiska perspektivets grundläggande tankar om syftet med utvecklingssamtal. Samtliga av 

de intervjuade cheferna delar Ronthys syn på vad som är det primära syftet med 

utvecklingssamtalet. Engquist (1990) däremot har ett mer uttalat individperspektiv och han ser 

utvecklingssamtalet som en möjlighet för den anställde att själv vara med och påverka målen 

och planeringen av organisationens verksamhet. Två av de intervjuade cheferna ansåg att det var 

viktigt att ge redskap för medarbetaren att i den dagliga verksamheten prioritera sina 

arbetsuppgifter själv. Cheferna framhöll även att det var viktigt att ta itu med och undanröja 

beteenden som påverkar arbetsförmågan. En chef menade att det primära syftet kunde vara att 
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framstå som en seriös organisation vilket är precis vad den institutionella teorin påpekar 

(Ellström, 1992). Detta tas även upp av Alvesson (2006) och är en del av hans kritik av 

traditionell managementlitteraturs syn på syftet med utvecklingssamtal som han menar inte 

överensstämmer med verkligheten. 

Det är svårt att uppnå de syften som ett utvecklingssamtal förväntas ha anser cheferna. Risken 

är, menar de, att samtalet handlar så mycket om känslor och att lära känna varandra att 

utvecklingssamtalets viktiga och verkliga syften inte berörs, det vill säga verksamhetens mål 

och behov. Vidare anser de intervjuade cheferna att det är svårt att ta sig den tid som behövs för 

att hela processen skall bli bra och utvecklingssamtalet skall kännas som en värdefull 

arbetsinsats för både chefen och den anställda. Det här belyses även i litteraturen där det 

beskrivs att tidsbristen bör åtgärdas genom att hela organisationen genomsyras av idén om att 

utveckling är viktigt (Mikkelsen, 1998). Detta då det antas bli lättare att motivera att chefer tar 

tid från huvudsysslor för att planera och genomföra utvecklingssamtal och de handlingar som 

bestäms i utvecklingssamtalet. Det stämmer väl överens med det humanistiska perspektivets syn 

på organisationer och hur de skall uppnå effektivitet. I verkligheten som cheferna befinner sig i 

är det endast en som har positiv erfarenhet av att det verkligen förhåller sig så. Hur en chef skall 

nå det i en organisation som kanske snarare har utvecklingssamtal för att det uppfattas som 

något modernt och ger omgivningen bilden av att organisationen är seriös så som det beskrivs i 

det institutionella perspektivet besvaras inte i den mer normativa litteraturen. Även om cheferna 

har en uppfattning om vilket syfte utvecklingssamtalet borde ha är det inte säkert att de upplever 

att samtalen verkligen uppfyller sitt syfte i praktiken. Till exempel Ronthy (2004) föreskriver då 

att modellen för utvecklingssamtal skall förändras men intresserar sig inte i nämnvärd 

utsträckning för varför chefer har den upplevelsen idag.  

Formen på och tvånget att genomföra utvecklingssamtal kan ta fokus ifrån innehållet vilket gör 

att syftet inte uppnås anser flera av cheferna.  Engquist (1990) menar att syftet bör preciseras 

innan samtalet, så att båda parterna ges möjlighet att komma väl förberedda till 

utvecklingssamtalet. Detta är dock något som cheferna anser vara svårt att leva upp till. Likaså 

Mikkelsen (1998) menar att varje samtal bör planeras och genomföras i överensstämmelse 

utifrån behov och personlighet hos de båda parterna. På frågan hur ett utvecklingssamtal bör 

vara utformat svarar intervjupersonerna olika. En chef anser att om utvecklingssamtalen utförs 

för olika i organisationen leder det till problem medan en annan upplever att om formen blir för 

rigid riskerar utvecklingssamtalet att inte passa alla medarbetare och det leder till att samtalet 

inte uppfyller syftet. En av cheferna upplever att det är svårt att hitta balans mellan 

organisationens krav på formalisering och personalens behov av samtal som känns relevanta (så 

individuellt utformat som möjligt) samtidigt som formen är en förutsättning för systematisering 

och transparens i stora organisationer. Detta är märkligt nog inget som specifikt behandlas i 

litteraturen om utvecklingssamtal. Dock är det precis sådana problem som gör att Ellström 

(1992) och Alvesson (2006) kritiserar mycket av litteraturen som skrivits om 

kompetensutveckling och utvecklingssamtal. Ett annat problem som belyses av 

intervjupersonerna är att omsätta vad man kommit överens om i faktisk handling. Återigen ett 

problem som avfärdas i litteraturen som något som åtgärdas genom omorganisation, se till 

exempel Ronthy (2004). Även detta synsätt och försök till lösning kritiseras av Ellström och 

Alvesson som normativt och inte grundat i empiri. 

Ellström (1992) beskriver det humanistiska perspektivet med sitt starka fokus på individens 

känslor. Metoden att styra organisationen genom att kontrollera att individen har rätt känslor för 
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jobbet framkommer tydligt i intervjuerna. Samtidigt poängteras att syftet med 

utvecklingssamtalet inte är att förhöra sig om hur personalen mår, det vet chefen redan genom 

sitt sätt att vara närvarande i den dagliga verksamheten. I det humanistiska perspektivet ses 

organisationer som lärande och att de behöver vara det för att kunna prestera och nå sina mål i 

en föränderlig värld och de intervjuade för fram att utvecklingssamtalet skall leda till utveckling 

annars skulle det inte behövas. Trots detta tar en av de intervjuade upp att företag kan vilja ha 

utvecklingssamtal för att förstärka bilden av sig själv som en seriös verksamhet en åsikt som 

stämmer väl överens med det institutionella perspektivet på organisationer. Det finns en 

irritation över att medarbetare kan utnyttja utvecklingssamtalet för att se till sina egna behov 

utan hänsyn till vad verksamheten behöver. En koppling kan göras till konflikt-kontroll 

perspektivet som menar att organisationen är en arena där individer och grupper kämpar om 

makten för att tillfredsställa sina egna syften och behov. Är irritationen ett uttryck för att 

utvecklingssamtalet upplevs som en maktkamp mellan organisationens och personalens olika 

krav och mål? 

5.3 Utvecklingssamtal som en del av 

kompetensutveckling på arbetsmarknaden  

Alvesson (2006) ifrågasätter beskrivningen av arbetslivet såsom exempelvis EU-organet 

Cedefop (2008) beskriver det. I intervjuerna beskrivs dels en arbetsmarknad som är så 

föränderlig att varken chefen eller medarbetaren är kvar på samma avdelning eller ens samma 

företag när det är dags för nästa årliga samtal. Den chef som beskriver denna erfarenhet 

ifrågasätter också värdet av utvecklingssamtalet vid liknande tillfällen. Ronthy anser att 

utvecklingssamtalet blir ännu viktigare vid snabba förändringar men poängterar att på en rörlig 

arbetsmarknad och i en värld som snabbt förändrar förutsättningarna för organisationer måste 

antalet utvecklingssamtal per år öka (Ronthy, 2004). En av de andra cheferna lyfter fram 

omvärldens påverkan på verksamheten och anser att det försvårar för att inte säga omöjliggör 

konstruktiva utvecklingssamtal eftersom framtiden är så svår att planera för. Den chefens 

slutsats blir att utvecklingssamtalet inte är ett viktigt redskap vare sig för att styra verksamheten 

eller för att planera kompetensutveckling utan förordar istället att dessa ämnen behandlas 

kontinuerligt i det vardagliga samtal som ständigt bör pågå i verksamheten. Detta är en 

uppfattning som avviker från Ronthy (2004) där som ovan nämnts fler planerade och 

strukturerade samtal förordas. Däremot får åsikten ett visst stöd i Hirsh (2001; 2004) forskning 

som kommer till slutsatsen att utvecklingssamtal inte är ett välfungerande redskap för att 

tillgodose organisationers eller individers kompetensutveckling. Dessutom i rapporten från 

Guidance Merger projektet påpekas problemet med att få organisationer som är vinstdrivande 

att inse värdet av livslångt lärande eftersom det är svårt att omsätta i resultat på kort sikt 

(Svensson, Tallvid, Williams, 2005). Dels framhåller cheferna fördelen med att personalen 

stannar kvar och att det förtroende som byggs upp mellan chef och medarbetare är värdefull. 

Flera av cheferna håller med Hirsh (2001) som menar att om individen önskar att byta 

arbetsplats eller arbetsuppgift är det bättre för företaget på lång sikt att stötta detta. En del chefer 

kan känna en stolthet i att medarbetare vidareutvecklas och går till större arbetsuppgifter även 

om det upplevs som en förlust för det egna företaget. Flera av cheferna menar att 

utvecklingssamtalet kan fungera som en strategi att få personalen att stanna kvar, detta är något 

som även tas upp av Cedefop (2008) men där ses det snarare som ett problem, då EU vill öka 
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rörligheten på arbetsmarknaden och anser att företag måste inse värdet av att personalen ofta 

byter arbetsuppgifter. 

Om kompetensutvecklingen skall bredda eller fördjupa personalens kompetens råder det delade 

meningar om hos intervjupersonerna. Detta beskrivs även i det tekniskt-rationella perspektivet 

där kompetensutveckling skall satsas på specialiserade utbildningar inom personalens 

arbetsområde snarare än affektiva kompetenser som förordas i det humanistiska perspektivet 

(Ellström, 1992). 

Det är svårt att utvärdera utbildningsinsatser i det dagliga arbetet men att personalen upplever 

utbildningssatsningar som något roligt skall inte heller underskattas enligt intervjupersonerna. 

Det är ett synsätt som skulle falla in under det institutionella perspektivet. Där framförs tanken 

att mycket verksamhet i organisationer antas ha ett syfte men de facto utförs för att uppnå ett 

annat mål (Ellström, 1992). Detta kan gälla exempelvis synen på kompetensutveckling för 

anställda. Det kan leda till att anställda skickas på kurser och då kallas det kompetensutveckling 

men företaget har svårt att mäta effekten av denna kompetensutveckling, och menar Alvesson 

(2006), det är inte heller intressant för verksamheten utan det viktiga är att kunna hävda att man 

är ett modernt företag som satsar på sin personals kompetensutveckling. Detta utnyttjas anser 

han av ”pop-management”. Alvesson är mycket kritisk till managementlitteratur och 

ledarskapsutbildningar ”hela branschen bygger på att idéer och recept blir omoderna efter 

ganska kort tid så att något nytt - det vill säga åtminstone nya titlar och termer kan lanseras.” 

(Alvesson, 2006:139). Detta synsätt delas även av en av cheferna i intervjuerna. 

6. Slutsatser 

Nedan kommer vi utifrån forskningsfrågorna att dra våra slutsatser. 

Vad är syftet med utvecklingssamtal? 

I intervjuerna framkommer att det främsta syftet med utvecklingssamtal är att ha nöjda 

medarbetare för att det leder till effektivare organisationer och därmed ökad lönsamhet. 

Vad bör ingå, respektive inte ingå i utvecklingssamtal? 

De intervjuade är relativt överens om att ämnen som bör ingå är uppföljning sedan förra 

utvecklingssamtalet, ge varandra feedback, planering för det kommande året, både vad det 

gäller arbetsuppgifter och kompetensutveckling. Dessutom berörs den anställdes privatliv om 

chefen uppfattar att något där påverkar arbetsresultatet. Alla fem intervjuade är ense om att lön 

är ett ämne som inte bör ingå i utvecklingssamtalet. 

Vad är kopplingen mellan utvecklingssamtal och kompetensutveckling? 

Utvecklingssamtal skall ligga till grund för kompetensutveckling. De intervjuade tar dock upp 

att verkställandet av de planerade insatserna inte alltid sker. 

Hur påverkas kompetensutveckling av rörlighet på arbetsmarknaden? 

Utvecklingssamtalet och därmed planering för kompetensutveckling av personalen kan kännas 

omotiverat om både chef och anställd byter arbetsuppgifter så ofta att de inte hinner ha 
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utvecklingssamtal mer än en gång med varandra. Cheferna är positiva till att personalen 

kompetensutvecklar sig men ogillar att de lämnar organisationen då det är kostsamt att ersätta 

kunnig personal. 

7. Diskussion 

7.1 Resultat 

Om vi som studie- och yrkesvägledare vill bredda vårt arbetsområde utanför utbildningens 

traditionella värld är det viktigt att känna till och kunna förhålla sig till de olika teoretiska 

perspektiven som i så hög grad styr företag och organisationers syn på kompetens, 

kvalifikationer och lärande. I utbildningsplanen för studie- och yrkesvägledarprogrammet står 

att vi skall visa ”kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och 

sambandets betydelse för yrkesutövningen” (utbildningsplan för studie- och 

yrkesvägledarprogrammet gällande från höstterminen, 2008). Vi anser att vårt resultat tyder på 

hur komplicerad verkligheten är och att många intressenter (EU, inhemsk politik, fackförbund, 

arbetsgivarorganisationer och privata aktörer som försörjer sig genom att tillhandahålla verktyg 

för kompetensutveckling) producerar rapporter och material som vi måste kunna förhålla oss till 

för att inte riskera att gå i någons ledband utan att själva vara medvetna om det. 

En tanke som slår oss är att det om möjligt finns än mindre empiri kring hur 

utvecklingssamtalens överenskommelser om kompetensutveckling de facto följs upp och 

omsätts i lärande och utveckling. Den litteratur som handlar om att ge verktyg för 

utvecklingssamtal tar visserligen upp att många har erfarenhet av att uppföljning inte sker men 

nöjer sig med att poängtera att om deras metod följs så kommer hela organisationen upptäcka 

fördelarna med utvecklingssamtalet och gemensamt ta ansvar för att kompetensutveckling sker. 

I studien är det tydligt att ett av de största problemen med utvecklingssamtalen är just 

uppföljningen. Uppföljning görs i så motto att föregående års skriftliga överenskommelse gås 

igenom vid nästa utvecklingssamtal eller uppföljningssamtal. Men att omsätta 

överenskommelsen från samtalet i handling som dessutom bidrar till att utveckla verksamheten 

upplever våra intervjupersoner som det mest besvärliga med utvecklingssamtalet. 

En slutsats vi kan dra är att utvecklingssamtalet såsom det beskrivs i intervjuerna inte är en 

särskilt bra arena för personalens karriärutveckling. Det övergripande syftet, vilket framkommer 

både i litteraturen och i intervjuerna, är att säkerställa organisationens effektivitet. För 

verksamhetens bästa kan personal behöva kompetensutveckling men att i utvecklingssamtalet 

diskutera individens mer långsiktiga mål som till och med kan innebära att medarbetaren lämnar 

verksamheten upplevs inte vara ett syfte med samtalet. I Intervjuerna framkommer dock att de 

önskvärda resultaten är svåra att uppnå. Samtalen tenderar att bli trevliga och spännande och en 

arena för medarbetare och chef att lära känna varandra bättre men att de verkligen leder till 

kompetensutveckling är mer tveksamt. 

Ellström (1992) betonar att inget av de fyra teoretiska perspektiven förmår att till fullo förklara 

organisationers sätt att hantera kompetensutveckling utan att verkligheten i företag är en 

blandning av alla fyra perspektiven. Det har vi tagit fasta på i analysen där vi försökt se på de 
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intervjuades svar i skenet av de fyra perspektiven. Dels för att vi hoppades att de kunde förklara 

de olika delar av verksamheten cheferna beskrev. Dels kanske svaren vi fick i intervjuerna gick 

att sätta in i en annan förklaringsmodell än de mer allmänt rådande inom 

managementlitteraturen. Vi upplevde det dock som svårt att använda konflikt-

kontrollperspektivet och det institutionella perspektivet, antagligen för att de problematiserar 

mer än normerar verksamhet. En tanke som slagit oss är att det kanske också är anledningen till 

att annan litteratur hellre tar sin utgångspunkt i det tekniskt-rationella och/eller i det 

humanistiska teoretiska perspektiven på organisationer. I efterhand kan vi se att om vi varit mer 

kunniga om dessa olika organisationsperspektiv hade det varit intressant att tydligare vinkla 

forskningsfrågorna och därmed intervjumanualen så att svaren mer hade handlat om hur de 

olika perspektiven framträder i verksamheten och hur detta kan tolkas. 

7.2 Metod 

Det finns givetvis alltid en risk att färgas av den förförståelse vi utvecklat under vår utbildning. 

Detta har vi motverkat genom att läsa litteratur som har ett annat perspektiv, i detta fall 

managementlitteratur och mer kritisk forskningslitteratur på området. Vi såg en risk att då vi har 

en förförståelse om ett område kan det leda till att man enligt hermeneutiken tolkar eller väljer 

vad vi lägger tyngdpunkten på intervjupersonernas berättelse (Kvale, 1997). Det finns också en 

risk att intervjupersoner är måna om sin självframställning, detta är oundvikligt vid kvalitativa 

intervjuer. Vi anser ha motverkat detta genom att vara medvetna om ovanstående problematik.  

Vi inser i efterhand att vi borde ha intagit ett mer kritiskt förhållningssätt till litteraturen på 

området. Det är vanskligt att då man börjar lära sig om ett område tar man lätt allt som står 

skrivet som sanning. Med tiden blev vi mer kritiska och troligtvis tillhör detta 

kunskapsprocessen. 

Vi gjorde ett stort misstag då vi valde att ägna tre veckor till litteraturstudier innan vi 

genomförde intervjuerna. Vi upplevde enorm tidspress mot slutat av arbetet. Det hade varit 

betydligt mer tidseffektivt att genomföra intervjuerna direkt, eller snarast möjligt. Ingen av oss 

hade gjort en kvalitativ studie förut och vi underskattade tidsåtgången till transkriberingen av 

intervjuerna. Själva skrivandet av uppsatsen fungerade på så vis att vi började med resultatet 

och analysen. Vidare kom bakgrunden och metodavsnittet till. Sist skrevs slutsatser, diskussion, 

inledning och sammanfattning. Detta arbetssätt upplevde vi som en bra tågordning vid 

uppsatsskrivande. 

7.3 Framtid 

En slutsats vi kan dra är att den litteratur som riktar sig till chefer om hur utvecklingssamtal 

genomförs och syftet med samtalet inte i tillräckligt hög grad baserar sig på forskningsresultat. 

Dessutom problematiseras inte utvecklingssamtalets koppling till kompetensutveckling vilket 

leder till en förenklad förklaringsmodell, främst sprungen ur det tekniskt-rationella och 

humanistiska teoretiska perspektiven på organisationer och därmed kompetensutveckling 

(Ellström, 1992). Det gör det svårt för chefer att relatera metoderna de använder i 

utvecklingssamtalet till det önskvärda syftet som dessutom i första hand skall leda till ökad 

effektivitet. Vi hoppas att vår rapport kan inspirera till mer forskning kring hur individens och 

samhällets behov av kompetensutveckling kan förenas med företagens behov av kompetent 
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personal som det lönar sig att satsa på. Vi tror att studie- och yrkesvägledare kan tillföra 

forskningen och verksamheten på företag intressanta resultat om vi lyckas förena vårt 

individperspektiv med organisationsperspektivet som ofta är företrätt i litteraturen idag. Ett 

problem som både Cedefop (2008) och Svensson, Tallvid, Williams (2005) tar upp är hur vi 

skall kunna hitta ett gemensamt språk mellan näringsliv och vägledningsinstanser, det behövs 

för att företagen skall få förtroende för vägledares kompetens och möjlighet att erbjuda 

kompetensutvecklingsinsatser som också gynnar företaget. Svensson, Tallvid & Williams 

(2005) kommer fram till att vägledare kan behöva utveckla samarbeten med organisationer som 

företagen redan har förtroende för och det tror vi är rätt tänkt. Frågan är då vilka organisationer 

det skulle vara? I Storbritannien har en lyckad väg varit att samarbeta med fackförbund 

(Cedefop, 2008). Det skulle vara intressant att se hur svenska fackförbund ser på möjligheterna 

och dessutom hur företag skulle ställa sig till att fackförbund engagerade sig mer praktiskt i 

frågan. Dock måste vi även komma ihåg att alla svenska företag inte har kollektivavtal, särskilt 

vanligt bland små företag, vilka vägar in finns till dessa? Dessa frågor anser vi skulle vara 

intressanta att forska vidare på.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Bakgrund - Yrke - Utbildning 

1a. Vill du berätta lite om hur du använder dig av utvecklingssamtal? 

1b. För hur många anställda ansvarar du att genomföra utvecklingssamtal med per år? 

1c. Hur många gånger per år genomför du utvecklingssamtal med en medarbetare? 

1d. Vilka områden anser du att utvecklingssamtalet skall beröra? 

1e. Har du själv möjlighet att utforma utvecklingssamtalet? 

1f. Finns det någon punkt i utvecklingssamtalet som du skulle välja bort om du hade 

möjlighet? 

1g. Hur länge har du arbetat med utvecklingssamtal? 

1h. Hur kom du i kontakt med utvecklingssamtal? 

1i. Har du fått utbildning i genomförande av utvecklingssamtal? 

2a. Vad anser du att utvecklingssamtal har för syfte? 

2b. Vad är det viktigaste i ett utvecklingssamtal? 

2c. Hur kan utvecklingssamtalet bidra till att utveckla verksamheten? 

2d. Hur kan utvecklingssamtalet bidra till att utveckla personalen?  

2e. Upplever du att utvecklingssamtalet uppfyller sitt syfte? 

2f. Hur viktigt är utvecklingssamtal för organisationens utveckling? 

2g. Hur vanligt är det att utvecklingssamtalet leder till utformning av en utvecklingsplan? 

2h. Hur väl anser du att utvecklingssamtalet följs upp? 

3a. Är kompetensutveckling på lång sikt något som diskuteras i utvecklingssamtalet? 

3b. Finns det någon annan som ägnar sig åt dina medarbetares kompetensutveckling? 

4a. Vad är din personliga upplevelse av utvecklingssamtal?  

4b. Ser du fram emot ett utvecklingssamtal? 

4c. Kan du någon gång känna att du drar dig för att genomföra utvecklingssamtal? 

4d. Vad är den främsta orsaken till att du använder dig av utvecklingssamtal? 

4e. Vilka orsaker kan bidra till att man inte vill använda sig av utvecklingssamtal? 

5. Är det något mer du vill lägga till?         

6. Är det något du undrar över? 
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Bilaga 2 

Introduktion 

Vi läser till studie- och yrkesvägledare. Vi skriver C-uppsats 15 hp. Vi går lite utanför vårt 

traditionella yrkesområde. Forskning visar på behovet av karriärutveckling för anställda. Vi 

antar att det sker i utvecklingssamtal. Vi är intresserade av din erfarenhet av och syn på 

utvecklingssamtal. 

 

En del begrepp kommer vi kanske be dig att förklara, så att vi förstår vad de innebär för dig. Det 

är för att ord och begrepp kan ha andra innebörder i vägledningssammanhang. 

 

Vi har lagt upp intervjun så att en av oss ställer frågorna och den andre sköter tekniken, 

antecknar och håller reda på tiden. Kanske ställer den som inte intervjuar några frågor på slutet 

om det är något mer som behöver klargöras. 
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Bilaga 3  

Missivbrev till intervjupersonerna 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter på studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet. Denna 

termin skriver vi vårt examensarbete och hoppas att du har lust och möjlighet att delta i vår 

studie. Syftet är att beskriva hur chefer upplever sitt ansvar för medarbetarnas 

kompetensutveckling med fokus på utvecklingssamtalet som verktyg. Vi genomför en kvalitativ 

studie med semistrukturerade intervjuer som metod. Intervjun tar cirka en timme och om det är 

ok med dig spelas den in för att underlätta transkriberingen av intervjun. Självklart har du som 

deltagare rätt att när som helst att avbryta din medverkan.  

 

Vårt intresse för kunskapsområdet har väckts av ett antal EU-rapporter som belyser vikten av 

välfungerande kompetensutveckling för anställda för att öka effektiviteten och mobiliteten på 

arbetsmarknaden. Matchning av arbetskraftsutbudet blir allt viktigare. Detta med tanke på 

Europas åldrande befolkning och EUs uttalade mål att Europa skall vara ledande som modernt 

kunskapssamhälle. 

 

Vi hoppas att med vår studie dels kunna hitta vägar för samarbeten mellan vår yrkeskår och 

organisationers behov av kompetensutveckling dels öka förståelsen hos vägledare för din 

verklighet som personalansvarig. Detta för att kunna erbjuda relevant expertis inom området. 

 

Givetvis kommer alla som deltar i studien att vara anonyma och vi följer de forskningsetiska 

principerna som gäller för samhällsvetenskaplig forskning. All insamlad data kommer att 

hanteras konfidentiellt och endast användas som underlag till vårt examensarbete. 

 

Vi förstår att din agenda är fulltecknad men vi hoppas att du har möjlighet att ta emot oss någon 

gång under vecka 17 eller 18. Svara gärna så snart som möjligt men senast vecka 15. 

 

Om du har några frågor eller funderingar svarar vi mer än gärna på dessa. Du når oss enklast på 

mailadress mirjasjogren@xxxxxxxxx 

 

Vänliga hälsningar 

Carolina Lindqvist Mirja Sjögren 

mobilnr XXXX-XXXXXX mobilnr XXXX-XXXXXX 
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