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Sammanfattning 

 
Ett regelbundet återkommande utvecklingssamtal kräver organisationens resurser i form av 
medarbetarens och chefens tid, vilket gör att utvecklingssamtalen bör hålla hög kvalitet för att 
vara meningsfulla. Studien har genomförts med intervjuer på en myndighet där medarbetarnas 
och chefernas upplevelse av utvecklingssamtal har undersökts. Resultatet visar att 
myndighetens syfte med utvecklingssamtal är otydligt och att det är oklart var frågor som rör 
medarbetarens lön ska diskuteras. För att utvecklingssamtalen ska bli meningsfulla för såväl 
organisation som de anställda är tydliga mål och syften med utvecklingssamtalen av 
betydelse. Val av plats där utvecklingssamtalet äger rum bör noggrant planeras för att minska 
den negativa kontextens inverkan på samtalet. Utvecklingssamtalet är ett sätt att motivera de 
anställda genom att de ges möjlighet att diskutera faktorer som påverkar motivationen så som 
feedback från chefen och att prata om utbildningar. Återkoppling till föregående års samtal 
och en diskussion om hur medarbetaren kan påverka sin lön är exempel på hur 
utvecklingssamtalet kan påverka medarbetarens upplevelse av rättvisa. 
 
Nyckelord: utvecklingssamtal, motivation, rättvisa och kontext. 



 

Experiences of performance appraisal – motivation, justice and context 
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Abstract 

 
A regularly performance appraisal takes recources from the organization such as the 
manager’s and the co-worker’s time. Therefore it is important that the performance appraisals 
are done with high quality in order to be meaningful. The study has been made through 
interviews at an authority and the co-workers and managers experiences of performance 
appraisals has been examined. The results show that the authority’s intentions behind 
performance appraisal are unclear and it is diffuse where rewards issues are to be discussed. 
Clear goals and intentions are important for the performance appraisals to be meaningful for 
the organization and the employees. It is also important to decrease the negative consequences 
of the context by carefully choosing the location where the performance appraisal will take 
place. Performance appraisal is one way to motivate the employees by giving them the 
opportunity to discuss what influence their motivation like feedback from the manager and 
discussing development and training issues. The performace appraisal is also one way to 
influence the co-workers experiences of justice at work through feedback to last year’s 
performance appraisal and discussing the co-workers opportunity to affect salaries. 
 
Keywords: performance appraisal, motivation, justice and context. 



 

Förord 
 
 
 
 
 

Detta är en C-uppsats i ämnet arbetsvetenskap. Då arbetsvetenskap är ett tvärvetenskapligt 
ämne är forskningsområdet brett. Vårt val av att undersöka utvecklingssamtal grundar sig i att 
det finns lite forskning inom detta område. Eftersom utvecklingssamtal är vanligt 
förekommande inom organisationer idag anser vi att det behövs mer forskning. Vår 
förhoppning är studien kan bidra till att öka förståelsen kring utvecklingssamtal. 
 
Vi vill tacka alla medverkande som gjort studien möjlig. Först vill vi tacka personaldirektören 
på myndigheten för möjligheten att utföra studien och för det vänliga bemötandet. Vi vill 
också rikta ett stort tack till alla intervjupersoner som delat med sig av sina upplevelser om 
utvecklingssamtal. Dessutom vill vi tacka vår handledare Tomas Berggren som under hela 
studiens arbete kommit med bra synpunkter och motiverat oss i vår process. 
 
 
 
 
 
Josefin Johansson och Kristina Johansson 
Halmstad, januari 2008 
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Inledning 

 
Personalen är en organisations viktigaste resurs och det är därför viktigt att värna om de 
anställda genom ett bra personalarbete. En vanlig aktivitet inom organisationer som handlar 
om att värna om personalen är utvecklingssamtal. Samtalet är en återkommande planerad 
dialog mellan chef och medarbetare (Lindgren, 2001). Det finns flera olika benämningar på 
denna typ av samtal såsom utvecklingssamtal, planeringssamtal och medarbetarsamtal. De är 
alla en viktig ingrediens i ett aktivt personalarbete med övergripande syfte att undersöka vilka 
resurser personalen har och vilka utvecklingsbehov som finns. Det är också viktigt för att 
underhålla, engagera och motivera de anställda. 
 
Ett regelbundet återkommande samtal mellan chef och medarbetare kan vara tidskrävande för 
organisationen särskilt då det finns många anställda. Då tidskrävande också är detsamma som 
resurskrävande och kostsamt för organisationen är det viktigt att utvecklingssamtalen används 
på ett genomtänkt och planerat sätt och leder till det som det är avsett att leda till. Det 
förutsätter att organisationens mål och syfte med utvecklingssamtalen är tydliga för både 
medarbetare och chefer. Dessutom är det viktigt att samtalet upplevs som meningsfullt och 
rättvist för att motivera de anställda; samt att vara medveten om vilken inverkan exempelvis 
kontexten har på kommunikationen i ett samtal.  
 
Studien genomförs på en myndighet i södra Sverige med drygt 300 anställda. Syftet med 
studien är att få en förståelse för utvecklingssamtalets innehåll och funktion genom att ställa 
frågor kring upplevelsen av utvecklingssamtal. Svaren på frågorna om hur det upplevs av 
chefer, som håller i utvecklingssamtal, och medarbetare som går på utvecklingssamtal ska öka 
denna förståelse. Följande frågeställningar har utformats: 
 

o Hur upplevs utvecklingssamtalen av cheferna och medarbetarna? 
o Vilka ämnen tas upp och diskuteras på myndighetens utvecklingssamtal? 
o Hur kan myndigheten vidareutveckla sina utvecklingssamtal? 

 
Då utvecklingssamtal är det som är aktuellt i undersökningen är det av vikt att fundera kring 
och definiera begreppet. Engquist (1990) menar att ett samtal mellan chef och medarbetare 
som är planerat och regelbundet återkommande benämns med olika namn på olika 
arbetsplatser. De vanligaste begreppen är utvecklingssamtal, planeringssamtal 
personalutvecklingssamtal (PU-samtal) eller medarbetarsamtal. Enligt Engquist (ibid.) har 
benämningen på samtalet inte olika betydelse, Lindgren (2001) anser däremot att de olika 
benämningarna har varierande innebörd. Variationen beror på vad arbetsplatsen har för syfte 
med samtalet. Då syftet är förändring och utveckling kallas samtalen utvecklingssamtal. 
Ligger betoningen på ömsesidighet där balans och jämvikt mellan chef och medarbetare är av 
största vikt kallas samtalen medarbetarsamtal (ibid.). 
 
DeNisi och Pritchard (2006) skriver om den engelska motsvarigheten till utvecklingssamtal 
”performance appraisal”. De definierar performance appraisal som ett formellt, av 
organisationen ordnat möte, som sker en till två gånger per år och som inriktas på prestationer 
som används i utvärderingen av den anställde. En rak översättning av performance appraisal 
är prestationsvärdering vilket till skillnad från det svenska utvecklingssamtalet mer handlar 
om att utvärdera den anställde istället för att betona diskussionen och ömsesidigheten mellan 
chef och medarbetare. 
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I denna undersökning kommer Engquists (1992) definition av utvecklingssamtal att användas: 
”En förberedd regelbundet återkommande diskussion mellan chef och medarbetare syftande 
till att utveckla individ och verksamhet och som präglas av ömsesidighet” (s. 194). 
 
Utvecklingssamtal kan ha olika syften, det är viktigt att alla medverkande såsom 
företagsledning, chefer och medarbetare är medvetna och insatta i motivet till 
utvecklingssamtalet och dess syften. Är inte motiv och syften klargjorda kan det lätt leda till 
att chefen och medarbetaren talar om olika saker, vilket kan resultera i missförstånd och 
konflikter (Granberg, 1998). 
 
Mikkelsen (1998) kallar utvecklingssamtal för medarbetarsamtal, innebörden skiljer sig inte 
från Engquists (1992) definition och därför kommer begreppet utvecklingssamtal 
fortsättningsvis att användas vid koppling till Mikkelsens (1998) forskning. Syftena med 
utvecklingssamtal kan som tidigare tagits upp variera. Mikkelsen (ibid.) lyfter fram vanliga 
syften och mål med samtalen. Några av dessa är: 
 

o Utforma mål 
o Beslutsgrundande för belöning, karriär och utvecklingsåtgärder 
o Förbättra prestationer hos medarbetare och organisation 
o Motivera anställda 
o Värna om samarbetet och förbättra förhållandet mellan chef och medarbetare 
o Förbättra trivsel och arbetsmiljö 
o Kartlägga kompetensbehov och önskemål om karriärsutveckling (från Mikkelsen, 

1998, s. 18). 
 
Dessa syften och mål har legat till grund för val av teorier. Teorierna har delats in i två 
områden som behandlar samtalets innehåll och samtalets form. Innehåll behandlar exempelvis 
motivation och upplevelsen av att bli rättvist behandlad. Form handlar om hur samtalet ska 
utföras till exempel kommunikationen vid själva samtalet. Först beskrivs teorier som handlar 
om utvecklingssamtalets innehåll och därefter teorier om samtalets form.                                      
 
Utvecklingssamtalets innehåll 
 
     Tvåfaktorteorin 
 
Ett syfte med utvecklingssamtalen är att motivera de anställda vilket handlar om vad samtalet 
ska leda till och ingår därmed i området innehåll. Vad som motiverar människor i arbetslivet 
har diskuterats och studerats utifrån olika motivationsteorier, en av dessa teorier är Herzbergs 
tvåfaktorteori som även kallas arbetsmotivationsteorin. Teorin är uppdelad i två faktorer, 
hygien- och motivationsfaktorer, där hygienfaktorer motverkar låg arbetstillfredsställelse till 
skillnad från motivationsfaktorer som leder till hög arbetstillfredsställelse (Wolvén, 2000). 
 
Exempel på hygienfaktorer/yttre faktorer är tydliga mål, ledarskap och sociala relationer. Om 
arbetstagaren upplever dessa faktorer på arbetsplatsen motverkar de låg arbetstillfredsställelse 
(ibid.). Exempelvis om arbetstagaren upplever tydliga mål i arbetet motverkar det låg 
arbetstillfredsställelse vilket däremot inte innebär att arbetstagaren upplever hög 
arbetstillfredsställelse. 
 
Motivationsfaktorer/inre faktorer kan leda till hög arbetstillfredsställelse medan frånvaro av 
dessa faktorer inte behöver innebära låg arbetstillfredsställelse. Exempel på faktorer som kan 
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leda till hög arbetstillfredsställelse är att lyckas, bli uppskattad, att få ansvar och möjlighet att 
utvecklas. Till exempel om arbetstagaren känner sig uppskattad på sin arbetsplats kan det leda 
till hög arbetstillfredsställelse (ibid.). 
 
Tvåfaktorteorin tar upp faktorer i arbetet som påverkar arbetstillfredsställelsen som är av 
betydelse för att individen ska känna sig motiverad då ett syfte med utvecklingssamtal enligt 
Mikkelsen (1998) kan vara att motivera de anställda. En annan teori som kan användas för att 
se vilka egenskaper i arbetet som påverkar motivationen är teorin om arbetsegenskaper och 
motivation (Arnold et al., 2005). Teorin kan användas för att undersöka vilka egenskaper i 
arbetet som chef och medarbetare kan diskutera under utvecklingssamtalet. På det sättet kan 
utvecklingssamtalet vara ett sätt att påverka medarbetarens motivation. 
 
     Teorin om arbetsegenskaper och motivation 
 
Teorin som beskriver hur olika faktorer i arbetet är relaterade till arbetsmotivation är 
Hackman och Oldmans teori om arbetsegenskaper och motivation som på engelska heter Job 
characteristics model, JCM (Arnold, et al., 2005). Denna teori belyser arbetsegenskaper som 
påverkar motivationen hos de anställda. Motivationen är viktig för att förbättra de anställdas 
och organisationens prestationer som är ett av utvecklingssamtalets syfte och mål (Mikkelsen, 
1998). Upplever de anställda hög motivation i sitt arbete är sannolikheten stor att de presterar 
bättre och då uppnår bättre resultat. För arbetsgivaren är målet att nå så bra resultat som 
möjligt och därför är det viktigt att personalen är motiverad. Då personalen kan se att 
resultatet av deras prestationer är bra blir de troligtvis motiverade att fortsätta arbeta vilket 
kan leda till god trivsel och arbetsmiljö. Att förbättra trivseln och arbetsmiljön är också ett 
mål och syfte med utvecklingssamtal enligt Mikkelsen (ibid.). I teorin om arbetsegenskaper 
och motivation beskrivs fem arbetsegenskaper som alla påverkar motivation, tillfredsställelse 
och prestation i arbetet. De första tre faktorerna är: 
 

o Arbetsuppgiftens krav på olika färdigheter. Betoningen ligger här på ett varierat arbete 
som kräver olika färdigheter och förutsättningar. 

o Identifiera uppgiften, hur väl arbetstagaren kan identifiera sig med det färdiga 
resultatet. Det handlar om arbetstagarens delaktighet i arbetet från början till slut och 
det synliga resultatet. 

o Betydelsen av arbetsuppgiften, hur arbetsuppgiften påverkar andra i och utanför 
organisationen. 

 
Dessa tre faktorer anses påverka arbetstagarens upplevelse av meningsfullhet i arbetet. 
 
Den fjärde faktorn är: 

o Självständighet, i vilken utsträckning arbetstagaren själv kan styra sitt arbete genom 
valmöjlighet och handlingsfrihet. 

 
Denna faktor anses påverka arbetstagarens upplevelse av ansvar för arbetsresultatet. 
 
Sista faktorn är: 

o Feedback på utfört arbete, hur väl arbetstagaren kan se resultatet av sitt eget arbete.  
 

Feedbackfaktorn påverkar hur stor kännedom arbetstagaren har av det slutliga resultatet på det 
utförda arbetet (Arnold et al., 2005). 
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Ju högre grad av dessa fem faktorer som arbetstagaren upplever desto högre grad av 
motivation (Wolvén, 2000). 
 
Teorin om arbetsegenskaper och motivation lyfter fram viktiga aspekter som leder till hög 
motivation vilket i sin tur kan leda till ökade prestationer, god trivsel och arbetsmiljö. Att 
motivera de anställda och förbättra trivsel samt arbetsmiljön är exempel på mål och syfte med 
utvecklingssamtal enligt Mikkelsen (1998).  För att skapa motivation och trivsel hos de 
anställda bör utvecklingssamtalet innehålla en diskussion kring faktorerna som tas upp i teorin 
om arbetsegenskaper och motivation. En annan teori som är användbar för att belysa 
betydelsen av motivation hos de anställda är DeNisi och Pritchards (2006) modell som tar upp 
faktorer i motivationsprocessen.  
 
     Faktorer i motivationsprocessen 
 
Modellen används för att stödja vikten av motivation i samband med utvecklingssamtal  
(DeNisi & Pritchards, 2006). Trots att författarna skriver om performance appraisal, som inte 
helt och hållet har samma innebörd som det svenska utvecklingssamtalet, kan deras argument 
kring motivation användas på den svenska varianten. DeNisi och Pritchards (ibid.) argument 
om motivation kan användas på den delen av utvecklingssamtalet som handlar om 
medarbetarnas motivation. Modellen tar upp samband mellan olika faktorer som finns i 
motivationsprocessen där alla kopplingar måste vara goda för att den anställde ska känna sig 
motiverad i arbetet. Dessa samband är: 
 

o Arbetsinsats och resultat 
Sambandet mellan den arbetsinsats individen lägger ner och det resultat det förväntas 
ge. 

o Resultat och utvärdering 
Sambandet mellan det resultat individen utfört och den utvärdering omgivningen 
förväntas ge på resultatet. 

o Utvärdering och belöning/konsekvens 
Sambandet mellan den utvärdering individen fått från omgivningen på resultatet och 
den belöning/konsekvens som det förväntas ge. 

o Belöning/konsekvens och behovstillfredsställelse 
Sambandet mellan den belöningen/konsekvens individen får på resultatet och den 
behovstillfredsställelse detta förväntas ge. Exempelvis ju högre grad av belöning, till 
exempel lön, desto högre grad av tillfredsställelse förväntas individen uppleva. 

 
De ovanstående sambanden mellan de olika faktorerna i arbetet används för att förstå hur 
utvärdering och feedback förbättrar de anställdas prestationer (ibid.). 
 
Genom att chef och medarbetare diskuterar dessa faktorer under utvecklingssamtalet och 
strävar efter att sambanden mellan faktorerna är goda ökar medarbetarens motivation i arbetet. 
En annan faktor som kan ses som viktig för att medarbetarna ska känna sig motiverade i 
arbetet är att de upplever sig rättvist behandlade på arbetsplatsen och under 
utvecklingssamtalet. Medarbetarens upplevelse av rättvisa delas in i olika rättvisedimensioner 
som diskuteras av olika författare.   
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     Rättvisedimensioner 
 
Personer som gång på gång upplever att de blir orättvist behandlade på sin arbetsplats leder 
sannolikt till att deras motivation för arbetet minskar. Då ett syfte med utvecklingssamtal 
enligt Mikkelsen (1998) är som tidigare tagits upp att motivera de anställda är det viktigt att 
medarbetarna upplever att de är rättvist behandlade. Ett annat syfte med utvecklingssamtal 
som Mikkelsen (ibid.) tar upp är att värna om ett bra samarbete och förbättra förhållandet 
mellan chef och medarbetare. En förutsättning för ett bra samarbete mellan chef och 
medarbetare är att medarbetarna upplever sig rättvist behandlad av chefen vilket också är en 
förutsättning för att utvecklingssamtalet ska bli bra. Ett annat syfte med utvecklingssamtal är 
att det ska vara beslutsgrundande för belöningar, karriär och utvecklingsåtgärder (ibid.). För 
att den anställde ska uppleva rättvisa är det av betydelse att samtalet präglas av ärlighet och 
respekt där exempelvis chefen inte lovar något som inte går att hålla så som löneförhöjning, 
utbildning och befordran. Utformning av mål är ett annat syfte med utvecklingssamtal som 
Mikkelsen (ibid.) tar upp. Att låta personal vara involverad och delaktig i utformandet av 
exempelvis medarbetarens framtidsplaner och utbildningar ökar upplevelsen av rättvisa.  
 
Fyra olika dimensioner av rättvisa kan användas på olika delar i en verksamhet. Dessa är: 
 

o Procedurmässig rättvisa 
Då medarbetarna är involverade och kan påverka en arbetsprocess ökar upplevelsen av 
rättvisa, ju mer involverad och ju mer påverkansmöjligheter desto mer rättvis anser 
medarbetarna att processen är (Thibaut & Walker, 1975; ref. i Andersson-Stråberg, 
Hellgren & Sverke, 2005). 

o Distributiv rättvisedimension 
Denna dimension handlar om hur varje anställd upplever processen kring belöningar 
exempelvis lönen. Den anställde jämför belöningen med andra på arbetsplatsen för att 
stämma av att det är rättvist fördelat till exempel upplevelsen av en rättvis lön 
(Colquitt, 2001; ref. i Andersson-Stråberg, Hellgren & Sverke, 2005). En anställd som 
anser att deras arbetsinsats är hög förväntar sig också hög belöning annars upplever de 
att belöningen är orättvis (Andersson-Stråberg, Hellgren & Sverke, 2005). 

o Mellanmänsklig rättvisedimension 
Dimensionen tar upp upplevelsen av hur information meddelas. Är upplevelsen att 
informationen framförs på ett ärligt och respektfullt sätt ser medarbetarna det som 
rättvist även om det kan vara ett negativt besked (Colquitt, 2001; ref. i Andersson-
Stråberg, Hellgren & Sverke, 2005). 

o Informativ rättvisa 
Då de anställda får tillräckligt med information och bra motiveringar till förändringar 
tenderar de att uppleva processen som positiv och rättvis (Daly & Geyer, 1994; ref. i 
Andersson-Stråberg, Hellgren & Sverke, 2005).  

 
Utvecklingssamtalets form 
 
Vid ett utvecklingssamtal är det inte bara innehållet som är av betydelse utan även formen för 
samtalet. Formen handlar om hur samtalet genomförs så som plats, kommunikation och 
eventuell maktfördelning vid samtalet. Med hjälp av utbytes- och kontextmodellen kommer 
detta att belysas. 
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     Utbytesmodellen 
 
Modellen handlar om kommunikationen i utvecklingssamtalet, det vill säga formen för hur 
samtalet ska utföras. I ett samtal mellan två individer där syftet är ett utbyte av information, så 
kallad tvåvägskommunikation, är det viktigt med återkoppling/feedback. Det innebär att 
individerna stämmer av allt som sägs för att undvika missförstånd. Vid kommunikation kan 
den som framför sitt budskap kallas sändare och den som tar emot kallas mottagare. I en 
feedbackprocess är det viktigt att försäkra sig om att mottagaren förstår det som sägs, därför 
byter mottagaren och sändaren växelvis roller vilket innebär att sändaren blir mottagare och 
tvärtom. Då återkopplar mottagaren till det som sändaren tidigare sagt med hjälp av olika 
frågeställningar, detta för att försäkra sig om att mottagaren förstått budskapet rätt. Exempel 
på sådana frågeställningar kan vara: Har jag förstått dig rätt? eller Menar du så här? (Maltén, 
1998). 
 
     Kontextmodellen 
 
Även kontextmodellen handlar om formen för samtalet i utvecklingssamtalet, det är en 
vidareutveckling av utbytesmodellen. I modellen tas även kontexten upp, det vill säga 
sammanhanget i vilket kommunikationen äger rum. Det innebär att kontexten är av betydelse 
och kan påverka kommunikationen mellan individerna (Maltén, 1998). De tre kontexterna är: 
 

o Fysisk kontext 
Innebär tid, plats och yttre omständigheter där kommunikationen äger rum. Exempel 
på detta är chefens kontor med många störningsmoment, ett stökigt fikarum eller ett 
lugnt, avskilt rum. 

o Social/emotionell kontext 
Som avser exempelvis parternas makt- och statusförhållande, klimat eller 
rollfördelning. Exempel ett samtal mellan medarbetare och chef eller ett möte med 
arbetskamraterna. 

o Kulturell kontext 
Här handlar det om skillnader i tros- och livsfrågor, värderingar, nationella och 
internationella olikheter som kan påverka samtalet (ibid.). 

 
I ett utvecklingssamtal är det viktigt att tänka på kontextens inverkan på samtalet. Genom att 
vara medveten om detta kan förutsättningarna för exempelvis den fysiska kontextens 
påverkan förbättras. Då chef och medarbetare före samtalet planerar och väljer en plats där 
båda parter känner sig bekväma och där de kan tala ostört kan den fysiska kontextens 
påverkan på kommunikationen förbättras. Även den sociala/emotionella och kulturella 
kontexten påverkar samtalet och genom att vara medveten om detta kan det förebygga 
eventuella missförstånd. 
 
Tidigare forskningsinriktningar 
 
Forskning kring utvecklingssamtal har gjorts inom olika områden, däremot är forskningen om 
det svenska utvecklingssamtalet mycket begränsad.  Björk och Montgomery (1992) har 
diskuterat vad ett utvecklingssamtal är och vilka problem och brister som kan uppstå då 
utvecklingssamtalet ska ”slå rot” på arbetsplatsen.  En annan forskningsinriktning handlar om 
kommunikationen i ett utvecklingssamtal och vad som kännetecknar ett utvecklingssamtal av 
god respektive dålig kvalitet. Forskaren undersökte bland annat om kommunikationen 
påverkar samtalets kvalitet (Engquist, 1990). Ytterligare en forskningsinriktning handlar om 
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utvecklingssamtalet som samtalstyp och hur de språkliga uttrycksformerna ser ut i samtalet. 
Forskaren undersökte även hur det ligger till med makt- och dominansförhållandena i 
interaktionen mellan chef och medarbetare (Lindgren, 2001). Den del av den engelska 
litteraturen som studerats riktar sin forskning på motivation i samband med utvecklingssamtal 
och hur utvärdering och feedback påverkar de anställdas prestationer (DiNisi & Pritchard, 
2006). Det finns stora skillnader i den engelska litteraturens perspektiv på utvecklingssamtal 
och på samtalen i Sverige där medarbetarnas delaktighet poängteras. Engquist (1990) menar 
att engelskans performance appraisal mer är en betygsättning av medarbetaren från chefens 
sida till skillnad från den svenska betydelsen som mer betonar ömsesidigheten i 
utvecklingssamtalet. 
 
     Metoder i forskningen 
 
I de olika forskningsinriktningarna om utvecklingssamtal har det använts både kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Lindgren (2001) är en forskare som använt sig av kvalitativa 
undersökningar i form av observationer av autentiska utvecklingssamtal som kompletterats 
med intervjuer av chef respektive medarbetare. Fördelen med att kombinera observationer och 
intervjuer är att observationen blir forskarens objektiva syn på hur samtalet genomförs och i 
intervjuerna framkommer samtalsdeltagarnas förklaring på hur utvecklingssamtalet upplevs. 
Forskarens syn tillsammans med samtalsdeltagarnas upplevelser av utvecklingssamtalet leder 
till att samtliga deltagares perspektiv uppmärksammas, vilket ökar resultatets trovärdighet. Då 
resultaten motsäger varandra i observationen och intervjun kan det vara svårt att komma fram 
till någon enhetlig slutsats. Däremot kan resultat som motsäger varandra leda till andra 
slutsatser så som att forskarens och samtalsdeltagarnas syn på utvecklingssamtal skiljer sig åt. 
 
I en studie av Björk och Montgomery (1992) har en kvantitativ undersökning i form av 
enkäter genomförts. Frågorna i enkäten är av kvalitativ karaktär då forskarna vill undersöka 
respondenternas erfarenheter och upplevelser kring utvecklingssamtalet. Fördelen med att 
genomföra en kvantitativ undersökning är att många fler respondenter kan ingå till skillnad 
från en kvalitativ undersökning med observation och intervju då detta är mer tidskrävande. 
Nackdelen med att bara använda enkäter är att svaren blir övergripande och att det exempelvis 
är svårt för forskaren att ställa följdfrågor. 
 
     Resultat inom forskningen 
 
Eftersom forskningen har många olika inriktningar är det svårt att dra slutsatser i det 
forskarna är överens om. Slutsatser som framkommit i den studerade litteraturen är: 
 
Utvecklingssamtal som samtalstyp. Vid en jämförelse mellan chef och medarbetares syn på 
vad utvecklingssamtalet ska leda till uttryckte chefer och medarbetare olika åsikter om 
utvecklingssamtalet. Chefer ansåg att samtalet skulle innehålla utbyte av information om det 
som varit medan medarbetarna trodde att samtalet skulle leda till en gemensam planering av 
framtiden (Lindgren, 2001). 
 
Lindgren (2001) kunde i sin studie tydligt se att rollerna i utvecklingssamtalen inte är 
jämbördiga utan styrs av cheferna. Chef och medarbetare är så vana vid rollerna, det vill säga 
som chef och medarbetare, att de inte tänker på rollfördelningen utan upplever samtalet som 
jämbördigt. Rollfördelningen chef och medarbetare, där chefen styr, är så stark att deltagarna 
upplever utvecklingssamtalen som jämbördiga trots att Lindgren (ibid.) observerade att 
samtalen inte var jämbördiga. Förväntningarna på att chefen styr påverkar jämvikten i 
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utvecklingssamtalet mellan chef och medarbetare vilket gör att medarbetarna upplever att det 
är en jämvikt i samtalet. Exempelvis observerades att det bara var chefen som ställde frågor 
och gav råd, medarbetaren ställde inga frågor utan svarade och lyssnade på chefen. Lindgrens 
(ibid.) resultat stämmer inte överens med Engquists (1990) synpunkt som menar att 
ömsesidighet är utmärkande i ett utvecklingssamtal. Ömsesidighet kan liknas vid Lindgrens 
(2001) jämbördighet vilket gör att resultaten motsäger varandra. 
 
Utvecklingssamtal och motivation.  Ett av utvecklingssamtalets syfte och mål är att motivera 
de anställda (Mikkelsen, 1998). DeNisi och Pritchard (2006) menar i sin artikel att 
utvecklingssamtal påverkar motivationen positivt hos de anställda och ökad motivation leder 
till att de anställda presterar bättre. 
 
Kommunikationen vid utvecklingssamtalet. Utvecklingssamtal av hög kvalitet uppnås bland 
annat genom att båda parter går igenom vad de ska tala om, vilka regler som ska gälla för 
kommunikationen och hur de ser på varandras värderingar och olikheter (Engquist, 1990). 
 
Utvecklingssamtal och tillfredsställelse. Mikkelsen (1998) kom i en undersökning på Statoil i 
Norge fram till att anställda som har utvecklingssamtal upplever högre tillfredsställelse än de 
som inte har det; dessutom förbättras öppenheten och tilliten till chefen för de anställda som 
har utvecklingssamtal. 
 
Utifrån teorier och tidigare forskning har ytterligare frågeställningar utformats: 

o Hur ser kontexten ut vid myndighetens utvecklingssamtal? 
o Vilka förväntningar finns bland chefer och medarbetare? 
o Görs någon avstämning och återkoppling? 
o Vilket syfte upplevs utvecklingssamtalen ha utifrån cheferna och medarbetarna? 

 
Metod 

 
Intervjupersoner 
 
I studien har fyra chefer och sex medarbetare från olika avdelningar intervjuats. Av de 
intervjuade cheferna arbetar tre operativt och en administrativt och i fördelningen av 
medarbetarna arbetar två administrativt och fyra operativt. Könsfördelningen på cheferna är 
tre män och en kvinna och av medarbetarna är två män och fyra kvinnor. Ålder och 
anställningstid hos cheferna och medarbetarna har varierat. 
 
Urval 
 
Intervjupersonerna har valts utifrån en lista över all personal, där ett antal personer från olika 
avdelningar med varierat kön valdes ut. Utifrån de utvalda gjorde sedan personaldirektören ett 
urval för att få en spridning på ålder och anställningstid. När intervjupersonerna valts ut 
kontaktade personaldirektören dem och de tilldelades ett missivbrev där undersökningen 
introducerades och kontaktuppgifter framgick (bilaga 1). De intervjuade medarbetarna är inte 
medarbetare till de chefer som intervjuats därför kan inte åsikter från cheferna direkt relateras 
till medarbetarnas åsikter. 
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Material 
 
I undersökningen har två intervjuguider utformats, en riktar sig till medarbetarna (bilaga 2) 
och en till cheferna (bilaga 3). Frågorna till medarbetarna handlar om deras upplevelse av 
utvecklingssamtalet. I chefernas intervjuguide handlar frågorna om deras upplevelse av att 
hålla i utvecklingssamtal med medarbetarna. Intervjuguiderna är semistrukturerade det vill 
säga uppdelade i olika temaområden med stödpunkter, de har samma temaområden med 
undantag av förberedelser som bara finns i medarbetarnas intervjuguide. De gemensamma 
temaområdena är utförande, kontext, syfte, förväntningar, ämnen som tas upp, lön, 
upplevelsen av utvecklingssamtal/upplevelsen av att hålla i utvecklingssamtal, avstämning 
och återkoppling samt övrigt. 
 
Tillvägagångssätt 
 
Före undersökningen skrevs ett missivbrev till intervjupersonerna där undersökningen och 
författarna presenterades. I brevet uppgavs mejladress och telefonnummer till författarna dit 
intervjupersonerna kunde vända sig med eventuella frågor. Dessutom uppgavs 
personaldirektören som kontaktperson på myndigheten för att svara på eventuella frågor 
angående studien. Att undersökningen var frivillig och att materialet skulle behandlas 
konfidentiellt framgick i brevet vilket intervjupersonerna också blev informerade om vid 
intervjutillfället. Före varje intervju tillfrågades intervjupersonerna om lov att spela in 
intervjun, vilket alla gav tillåtelse till och därför spelades samtliga intervjuer in samtidigt som 
stödnoteringar skrevs. Intervjuerna pågick mellan 45 till 90 minuter och ägde rum på skilda 
platser i myndighetens lokaler. En intervju genomfördes på intervjupersonens avdelning och 
de andra intervjuerna ägde rum på personalavdelningen, antingen i ett konferensrum eller på 
personaldirektörens kontor.  
 
Analysmetod 

 
Analysmetoden som valts är ad hoc vilket innebär att flera olika analysmetoder används 
(Kvale, 1997). Första analysmetoden som använts är meningskategorisering, det innebär att 
intervjun delas in i olika kategorier (ibid.). Undersökningens genomförda intervjuer delades in 
i olika rubriker utifrån intervjuguidernas temaområden. Därefter meningskoncentrerades 
intervjupersonernas åsikter vilket innebär att de intervjuades åsikter sammanfattas (ibid.). 
Meningskoncentreringen gjordes under varje rubrik och har legat till grund för presentationen 
av resultatet. 
 
Metoddiskussion 
 
Syftet med studien är att få en förståelse för utvecklingssamtalets innehåll och funktion samt 
att få en uppfattning om hur chefer och medarbetare upplever utvecklingssamtalet. För att få 
en förståelse och uppfattning har en kvalitativ metod i form av intervjuer använts. En 
kvantitativ metod med enkäter innebär att fler chefer och medarbetare kan delta i studien. 
Detta eftersom enkäter inte är lika tidskrävande och därför kan omfatta fler respondenter. 
Däremot är det svårt för chefer och medarbetare att beskriva sina upplevelser i en enkät och 
därför har intervjuer genomförts. Vid intervjuer får respondenterna möjlighet att beskriva sina 
upplevelser och forskarna får möjlighet att ställa djupare frågor samt följdfrågor.  
 
Det är viktigt att vara medveten om att denna studie bara grundar sig på sex intervjuade 
medarbetare och fyra chefer av myndighetens drygt 300 anställda. På grund av att 
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intervjupersonerna utgör en liten del av de totalt antalet anställda på myndigheten kan inga 
generella slutsatser dras. Studiens slutsatser grundar sig på de intervjuade cheferna och 
medarbetarnas åsikter vilket skapar en uppfattning om hur utvecklingssamtalen upplevs på 
myndigheten. 
 
Studiens reliabilitet handlar om hur precis mätmetoden är det vill säga studiens tillförlitlighet 
(Trost, 2007). Med en strukturerad intervju ökar chansen att intervjupersonerna håller sig till 
ämnet vilket minskar chansen för tillfälligheter och studien blir mer tillförlitlig. Ett annat sätt 
att öka tillförlitligheten i studien är att motverka missuppfattningar. Vid varje intervjutillfälle 
har båda författarna medverkat och intervjuerna har spelats in. Två personer som intervjuar 
innebär att de efter intervjun kan stämma av eventuella oklarheter med varandra. Detta i 
kombination av att intervjun spelades in leder till att missuppfattningar motverkas. 
 
Validitet eller giltighet handlar om i vilken grad undersökningsmetoden svarar på studiens 
frågeställningar och om respondenternas upplevelser verkligen fångas (ibid.). 
Intervjuguiderna är utformade utifrån studiens syfte och frågeställningar vilket innebär att 
frågorna är relevanta samt anpassade för undersökningen. En semistrukturerad intervjuguide 
med tydliga och beskrivande frågor samt stödpunkter ökar validiteten. Detta eftersom 
beskrivande frågor fångar respondenternas upplevelser och strukturerade frågor ökar chansen 
att få svar på studiens syfte. Vid oklara svar från intervjupersonerna ställdes följdfrågor för att 
vara säkra på att svaret uppfattats rätt.  Intervjupersonerna i sin tur kunde under intervjun 
ställa frågor om de var osäkra på frågan vilket ökar validiteten. Före intervjun informerades 
alla om att de var anonyma och att deras svar inte skulle kunna kopplas till en person. Det 
ökade sannolikheten för att intervjupersonernas svar var uppriktiga och ärliga vilket också 
ökar validiteten. 
 
Vid urvalet var personaldirektören involverad för att få en spridning på ålder och 
anställningstid, dessutom var personaldirektörens inblandning en förutsättning för att få 
kontakt med de anställda. Detta för att studien är tidsbegränsad och andra möjligheter till att 
komma i kontakt med de anställda hade tagit för mycket tid. Personaldirektörens inblandning 
i urvalet skulle kunna inverka på resultatet särskilt om personaldirektören själv valt ut 
intervjupersonerna. För att undvika detta gjordes ett urval på något fler intervjupersoner än 
vad som behövdes och utifrån dem gjorde personaldirektören det slutliga urvalet. Då 
författarna ville hålla sig inom tidsramen för studien och ha en spridning på 
intervjupersonernas ålder och anställningstid var personaldirektörens medverkan ett medvetet 
val.    
 

Resultat 
 

I resultatet presenteras en sammanfattning av intervjuerna utifrån intervjuguidernas 
temaområden som delats in under rubrikerna innehåll och form. Innehåll handlar om vad 
utvecklingssamtalen har för innehåll och form om hur utvecklingssamtalet hålls. Form har 
följande rubrikområden: utförande, kontext, syfte samt avstämning och återkoppling. Innehåll 
har rubrikområdena: förväntningar, förberedelser, ämnen som tas upp och lön. Temaområdena 
upplevelsen av utvecklingssamtal/upplevelsen av att hålla i utvecklingssamtal och övrigt där 
förbättringsförslag kom fram presenteras efter rubrikerna innehåll och form. Detta eftersom 
dessa temaområden inte direkt handlar om utvecklingssamtalets innehåll eller form. Först 
redovisas medarbetarnas upplevelser av utvecklingssamtalet och därefter chefernas upplevelse 
av att hålla i utvecklingssamtal. 
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Både medarbetare och chefer hänvisar i resultatet till myndighetens mall för 
utvecklingssamtal. Mallen beskrivs av medarbetare och chefer som ett stöd och hjälpmedel 
inför och under utvecklingssamtalet. Den innehåller förslag på områden och frågor som kan 
diskuteras under utvecklingssamtalet. 
 

Medarbetare 
 

Fyra av de intervjuade medarbetarna arbetar operativt och två administrativt. De kommer från 
olika avdelningar och fördelningen på kön samt anställningstid varierar.  
 
Form 
 
     Utförande 
 
Alla medarbetare uppger att de haft utvecklingssamtal under det senaste året. Uppgifterna om 
medarbetarna haft utvecklingssamtal under tidigare år varierar, vissa uppger att de haft årligen 
återkommande utvecklingssamtal och andra inte. Under de senaste sju åren uppger de 
medarbetare som var anställda på myndigheten mer än tio år att utvecklingssamtalen på 
myndigheten har blivit mer regelbundna. Myndighetens ledning har börjat ställa krav på att 
varje medarbetare ska ha utvecklingssamtal en gång per år. Trots detta framkommer att det 
finns de som inte haft årligen återkommande samtal förrän förra året. 
 
Det är chefen som kallar medarbetarna till utvecklingssamtal då de informeras om tid och 
plats.  Tiden som avsätts för varje utvecklingssamtal upplevs som tillräcklig då de alltid kan 
prata tills de är färdiga eller bestämma en ny tid om samtalet skulle dra ut på tiden. Ett 
utvecklingssamtal uppges ta en till tre timmar. 
 
Medarbetarna har utvecklingssamtal med deras närmaste chef. De som inte träffar sin chef 
dagligen och där chefen inte ser dem utföra sina arbetsuppgifter uttrycker att det vore bättre 
att ha utvecklingssamtal med en chef som ser dem utföra sitt arbete. Det kommer fram att det 
är viktigt att chefen ser utvecklingssamtalet som en viktig del i arbetet och anstränger sig för 
att samtalet ska bli av god kvalitet. På myndigheten finns det enligt vissa medarbetare chefer 
som inte anses tycka att utvecklingssamtalet är nödvändigt och inte upplevs engagerade vilket 
resulterar i mindre bra utvecklingssamtal. I dessa fall uttrycker medarbetarna frustration då de 
ser att en engagerad chef och ett bra utvecklingssamtal skulle kunna leda till mycket gott, så 
som att medarbetaren blir kunnigare inom sitt arbete och känner sig mer motiverad. 
 
     Kontext 
 
Medarbetarnas erfarenhet om var de haft sina utvecklingssamtal varierar, det varierar från 
person till person men också från ett samtal till ett annat. En plats som uppges är på café 
utanför arbetsplatsen, vid tillfället var det inte mycket folk i kafeterian och telefonerna var 
avstängda så de fick tala ostört och miljön upplevdes positiv. Andra utvecklingssamtal äger 
rum i myndighetens lokaler oftast i en annan chefs arbetsrum, med telefonerna avstängda.  En 
åsikt om att sitta på en annan chefs kontor som framförs är att de kan bli störda om någon som 
inte vet att det är ett utvecklingssamtal som pågår knackar på och stör samtalet. Det påpekas 
att det är viktigt att inte ha utvecklingssamtalet på tjänstetid då medarbetaren när som helst 
kan bli tvungen att gå för att utföra sina arbetsuppgifter. Det framkommer också att det är 
viktigt att inte sitta i ett rum där det pågår full arbetsaktivitet direkt utanför, då det gör att 
medarbetaren har svårt att koncentrera sig på samtalet. I de fall där medarbetarens arbetsplats 
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ständigt är full av aktivitet framkommer önskemål om att ha utvecklingssamtalet på en plats 
där de kommer ifrån den egna verksamheten och kan tala ostört. Vissa medarbetare tar upp att 
cheferna vet att utvecklingssamtalen bör hållas på en neutral plats och därför strävar efter det. 
Medarbetarnas syn på att ha utvecklingssamtalet på en neutral plats varierar från att tycka att 
det är bra till att de inte anser att det har någon betydelse. 
 
     Syfte 
 
Syftet med utvecklingssamtal är enligt medarbetarna att diskutera deras personliga utveckling 
inom arbetet och utbildningsbehov samt att få en möjlighet att säga vad de tycker och tänker 
om sin arbetssituation. Få kritik och beröm så kallad feedback från deras chef på hur de 
fungerar i arbetslaget är också något de ser som ett syfte med utvecklingssamtalet. Andra 
åsikter som framkommer är att medarbetaren och chefen genom utvecklingssamtalet får en 
möjlighet att lära känna varandra bättre. Utvecklingssamtalet ses också som en möjlighet att 
berätta om eventuella problem såväl privata som arbetsrelaterade som kan påverka deras 
arbete.   
 
Alla medarbetare uttrycker olika åsikter om vad organisationens syfte med utvecklingssamtal 
är. Synpunkter som framkommer är att utveckla medarbetaren samt att diskutera 
medarbetarens utbildningsbehov, arbetssituation, arbetsklimat, hur de trivs i sin arbetsgrupp 
och med sina arbetsuppgifter. 
 
     Avstämning och återkoppling 
 
En sammanfattning och avstämning av det de pratat om under utvecklingssamtalet 
förekommer i vissa fall och i andra fall görs det inte. Medarbetarnas egna uttryck för varför 
det inte görs är för att det inte behövs för att de upplever att de förstår varandra. I de fall där 
en sammanfattning och avstämning görs skiljer sig tillvägagångssättet åt. En beskrivning är 
att chefen stämmer av efter varje fråga de diskuterat för att försäkra sig om att de förstått 
varandra rätt. I andra fall skriver chefen stödnoteringar under samtalets gång som antingen 
läses upp i slutet av samtalet eller skrivs ut efter samtalet, då utskriften ska godkännas av 
medarbetaren. 
 
En del uppger att de återkopplar till föregående års utvecklingssamtal och andra uppger att de 
inte gör det. I de utvecklingssamtal som de återkopplar till föregående samtal görs det genom 
att tillsammans gå igenom vad som hänt med det de pratade och kom överens om året innan, 
ofta med hjälp av chefens stödanteckningar.  Samtidigt som det förekommer återkopplingar 
där medarbetare och chef tillsammans går igenom vad som blivit gjort och inte så finns det 
också samtal där upplevelsen är att chefen bara ursäktar sig för allt som inte blivit gjort. I 
dessa fall är upplevelsen att chefen inte bryr sig vilket leder till att medarbetarna slutar att 
framföra vad de tycker och tänker eftersom de ändå inte anser att det leder någonvart. 
 
Innehåll 
 
     Förväntningar 
 
Före utvecklingssamtalet uttrycker medarbetarna varierande känslor. Det som framkommer är 
att de är positivt inställda, att allt känns som vanligt och inget speciellt, bra att få ta upp saker 
de funderat på och att bara få det överstökat. Förväntningarna på ett utvecklingssamtal är att 
få diskutera vad individen vill arbeta med inom ramen för verksamheten och komma med 
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egna önskemål och förslag. Det är också att få ut något av samtalet genom att chefen och 
medarbetaren uttrycker sina åsikter kring de olika samtalsämnena. Samtidigt som det finns de 
som har förväntningar finns det även de som inte har några alls, vilket förklaras bero på att de 
möter sin chef dagligen och därför ser det som en ostörd möjlighet till en trevlig pratstund 
med chefen. En annan åsikt är att det inte går att ha förväntningar på något som av erfarenhet 
visat sig inte leda till någonting.  Ingen upplever att utvecklingssamtalen är obehagliga eller 
att de känner sig nervösa inför ett utvecklingssamtal. De åsikter som framkommer är att de 
känner sig helt bekväma i samtalet. En annan åsikt är att utvecklingssamtalet är en konstlad 
situation. Det beror på att kommunikationen med chefen inte upplevs fungera i det dagliga 
arbetet och chefen inte känns engagerad. I en sådan situation är det svårt att förvänta sig att 
samtalsklimatet ska vara öppet och ärligt. 
 
     Förberedelser 
 
Före utvecklingssamtalet uppger flera medarbetare att de får en mall som myndigheten arbetat 
fram med stödpunkter om vad som kan tas upp under utvecklingssamtalet. Det finns också de 
som uppger att de får information där de föreslås fundera kring egna frågor före samtalet och 
de som inte får någon information alls. En del medarbetare uppger att de inte förbereder sig 
inför sitt utvecklingssamtal och andra att de förbereder sig mer eller mindre.  
 
Cheferna upplevs av medarbetarna som förberedda inför utvecklingssamtalet, på vilket sätt 
varierar. Vissa chefer är förberedda genom att ha tittat på anteckningarna som de skrev under 
förra årets utvecklingssamtal och andra har tänkt igenom frågor före samtalet. Cheferna som 
går igenom sina noteringar från föregående års samtal gör det för att stämma av vad som 
blivit gjort och vad som inte blivit gjort.  
 
     Ämnen som tas upp 
 
Hur medarbetaren trivs på sitt arbete och med sina arbetsuppgifter är något som alla uppger 
att de diskuterar under utvecklingssamtalet. Medarbetarens möjlighet att påverka sina 
arbetsuppgifter är en fråga som vissa tar upp i utvecklingssamtalet. När det gäller 
medarbetarnas syn på deras påverkansmöjligheter varierar åsikterna. Det finns de som 
upplever att de kan påverka och de som anser att de kan komma med synpunkter men inte 
påverka större beslut. När det gäller mindre beslut såsom egen utbildning och framtidsplaner 
inom myndigheten upplever vissa att de kan påverka och andra inte. De flesta medarbetarna 
uppger att de pratar om deras framtidsplaner inom organisationen, framtidsplaner handlar ofta 
om utbildning. Andra framtidsplaner som diskuteras i de fall där medarbetaren börjar närma 
sig pensionering är exempelvis om medarbetaren har planer på deltidspension. Det kommer 
också fram att det finns medarbetare som upplever att deras chef anser att de ska vara nöjda 
där de är nu vilket leder till att medarbetaren upplever att chefen ser framtidsplaner som något 
negativt. Är chefen negativt inställd till medarbetarens framtidsplaner upplevs det svårt att 
prata om detta även om det kommer upp som en punkt i myndighetens mall för 
utvecklingssamtal. Det finns de som diskuterar utvecklingsmöjligheter och de som inte gör 
det. En anledning till att utvecklingsmöjligheter inte tas upp förklaras med att medarbetaren 
känner att de har utvecklats färdigt på arbetsplatsen då det närmar sig pensionen. När det 
gäller utvecklingsmöjligheter uppger flera medarbetare att det som diskuteras ofta handlar om 
utbildningar.  
 
Under vissa utvecklingssamtal diskuteras eventuella utbildningar och kurser, förslag kan 
komma både från medarbetarna själva och från chefen. Diskussionen under 
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utvecklingssamtalet handlar om lämpliga utbildningar och kurser men också om avsaknad av 
detta. Även om utbildningar och kurser diskuteras under utvecklingssamtalet menar vissa att 
det inte är det enda tillfället, utan utbildningsfrågan kan tas upp när som helst under året. I de 
flesta utvecklingssamtal pratas det om arbetsmiljön. Medarbetarna anger olika frågor som 
kommer upp, det är materiella ting såsom höj- och sänkbart skrivbord, om de eller någon de 
känner till är mobbad, diskrimineringsfrågor, hur medarbetaren trivs med sina arbetskamrater 
och om de känner sig stressade. En del uppger att de pratar om myndighetens mål och visioner 
under utvecklingssamtalet och andra gör det inte. Det kommer fram att många pratar om 
myndighetens mål och visioner under hela året. 
 
Vissa medarbetare uppger att de pratar om chefens ledarskap och ger feedback, andra talar 
inte om det och det finns de som gör det om det vid behov. I de fall där medarbetarna ger 
chefen feedback upplever de att chefen tar emot det positivt och de upplever inte att det är 
några problem. Det kommer också fram att det finns chefer där medarbetaren upplever att 
chefen inte är intresserad av feedback. Skulle medarbetaren i dessa fall välja att framföra 
kritik på chefens ledarskap skulle det enligt medarbetaren leda till negativa konsekvenser, 
därför upplevs det svårt att vara öppen och ärlig i samtalet. Feedback i form av kritik och 
beröm från chefen till medarbetaren ses av många som en viktig ingrediens i 
utvecklingssamtalet. Det anses av en del vara bra för att det ökar möjligheten att utvecklas 
som människa. På vissa utvecklingssamtal ger chefen medarbetaren feedback och i andra görs 
det inte. 
 
     Lön 
 
Merparten av medarbetarna uppger att lönen ska diskuteras på lönesamtalet och inte under 
utvecklingssamtalet. I vissa av de fall där lönen tagits upp under utvecklingssamtalet har 
chefen upplyst om att lönefrågor inte diskuteras under utvecklingssamtalet och hänvisat dessa 
frågor till lönesamtalet.  
 
Upplevelsen av om utvecklingssamtalet har någon koppling till lönesamtalet varierar från dem 
som ser att det finns kopplingar till dem som inte anser att det finns kopplingar. Av dem som 
uppger att det finns en koppling kommer det fram att det finns indirekta kopplingar eftersom 
de samtalar om exempelvis utbildningar som kan resultera i högre lön.  
 
På utvecklingssamtalet diskuteras inte medarbetarnas möjlighet att påverka deras lön, inte 
heller under lönesamtalet diskuteras det. En anledning uppges vara att medarbetaren inte kan 
påverka sin lön eftersom den är styrd av ett avtal med facket och myndighetens riksstyrelse. 
Detta gäller inte i de fall där medarbetaren har individuell lönesättning, då gäller det istället 
att medarbetaren är mer än bra för att få högre lön.   
 
Upplevelsen av utvecklingssamtal 
 
Medarbetarna upplever att de kan styra samtalet under utvecklingssamtalet, en del menar att 
de kan ta upp det som de anser viktigt medan andra anser att de kan ta upp det de vill bara det 
är punkter som finns med i myndighetens mall. Mallen ses överlag som ett bra redskap för 
utvecklingssamtalet men i de fall där medarbetarna upplever att chefen vill att den följs 
slaviskt ses det som att det är viktigare att mallen följs än att fokusera på medarbetaren. En 
del menar att samtalet är en dialog mellan chef och medarbetare där de kan ta upp och 
diskutera de frågor de vill med fokus på medarbetaren. Utvecklingssamtalet ses också av vissa 
som en möjlighet att lägga fram egna förslag som exempelvis önskemål om utbildningar och 
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argumentera för varför den är lämplig, vilket upplevs positivt. Andra menar att det inte är 
någon idé att komma med egna förslag och önskemål eftersom det ändå inte händer något 
med det som bestäms under utvecklingssamtalet då chefen inte bryr sig.  
 
Utvecklingssamtalet ses som en bra företeelse men medarbetarnas syn på det egna 
utvecklingssamtalet varierar från att vara bra till att inte ge någonting alls. En fördel med 
utvecklingssamtalet som tas upp är att det är positivt för att det då kommer fram vad 
medarbetaren har för fel och brister och hur han/hon ska kunna förbättra sig, vilket ger 
individen en ärlig chans till att utveckla sig. Dessutom ses utvecklingssamtalet som ett tillfälle 
att påverka den egna arbetssituationen, arbetsuppgifterna och utbildningsmöjligheterna. Andra 
synpunkter som framförs är att utvecklingssamtalet leder till att chef och medarbetare lär 
känna varandra bättre och att det är ett tillfälle att ta upp saker som någon ”gått och tryckt på”, 
detta för att rensa luften.  Det kommer också fram att om bara chefen trott på 
utvecklingssamtal hade det förmodligen varit mycket positivt och då hade medarbetarna 
troligtvis upplevt att de haft en chans att påverka, vilket inte upplevs idag. 
 
Även om alla uppger att utvecklingssamtalet är en bra företeelse som kan leda till mycket gott 
för alla framförs det kritik när det gäller det egna utvecklingssamtalet. Det kommer fram att 
det finns chefer inom myndigheten, som enligt medarbetarna, inte ser utvecklingssamtalet 
som så nödvändigt. Dessa chefer anses inte anstränga sig för att det ska bli bra utan håller 
bara i utvecklingssamtalet för att de måste. Det resulterar i att utvecklingssamtalen inte leder 
till någonting, vilket upplevs mycket frustrerande av medarbetarna. En annan åsikt som 
kommer fram är att de som upplever att de har ett nära samarbete med sin chef dagligen 
upplever att de ständigt kan samtala med sin chef och därför inte ser att utvecklingssamtalet är 
nödvändigt.  
 
Medarbetarnas förbättringsförslag 
 
Medarbetarna framför olika åsikter och synpunkter om hur utvecklingssamtalen kan 
förbättras. Det är att mallen som används kan utvecklas och att ha utvecklingssamtal och 
lönesamtal samtidigt. Det framkommer också att det är viktigt att chefen som håller i 
utvecklingssamtalet är engagerad och är väl insatt i vad medarbetaren har för arbetsuppgifter. 
En annan åsikt som framförs är att myndigheten och ledningsgruppen borde styra med hela 
handen och se till att utvecklingssamtal med alla medarbetare verkligen blir av. En chef som 
inte kan genomföra utvecklingssamtal borde plockas bort. 
 

Chefer 
 

Av de intervjuade cheferna arbetar tre operativt och en administrativt. Cheferna som 
intervjuats kommer från olika avdelningar, fördelningen på kön och anställningstid varierar 
 
Form 
 
     Utförande 
 
Utvecklingssamtal genomförs en till två gånger om året med varje enskild medarbetare. 
Cheferna avsätter tillräckligt med tid för samtalet, det får ta den tid det tar. 
Utvecklingssamtalet brukar pågå mellan en till två timmar, det vanligaste är 1,5 timme. Det är 
cheferna som kallar medarbetarna till utvecklingssamtalet, inte medarbetarna som ber om att 
få ha det. 
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     Kontext 
 
Platsen där myndighetens utvecklingssamtal äger rum varierar, exempel är konferensrum, 
chefens eller medarbetarens arbetsrum och platser utanför arbetsplatsen så som på ett café 
eller bibliotek. Det framkommer att det finns en strävan bland cheferna att sitta på en neutral 
plats men det är ont om lokaler på arbetsplatsen vilket gör att det kan vara svårt att finna en 
lämplig plats. Vid brist på lokaler hålls utvecklingssamtalen ibland på chefens arbetsrum, då 
de frågar medarbetaren innan om det går bra. Cheferna menar att det är viktigt att det är en 
trevlig, bekväm och ostörd plats samt att chefen inte sitter bakom sitt eget skrivbord under 
utvecklingssamtalet. De anser att de under utvecklingssamtalet får tala ostört med avstängda 
telefoner och i vissa fall skylt på dörren om att utvecklingssamtal pågår. Om platsen har 
någon betydelse eller inte skiljer sig åt mellan cheferna. Synpunkter som framkommer är att 
platsen inte har någon betydelse men att det är viktigt att chef och medarbetare tillsammans 
kommer överens om platsen. Andra åsikter som tas upp är att det är viktigt med en neutral 
plats för att undvika en ojämn maktfördelning mellan chef och medarbetare, vilket kan uppstå 
om utvecklingssamtalet hålls på chefens kontor. 
 
     Syfte 
 
Syftet med utvecklingssamtal är enligt cheferna att chef och medarbetare får en möjlighet att 
komma närmare varandra och ha en djupare dialog samt diskutera sådant som medarbetaren 
kanske inte vill ta upp i grupp. Det ses också som ett tillfälle att stämma av önskemål kring 
utbildning och kurser men är det akut ska medarbetarna kunna ta upp det direkt med chefen. 
De diskuterar även medarbetarens styrkor och svagheter samt hur medarbetaren kan utvecklas 
inom arbetet. 
 
Organisationens syfte med utvecklingssamtal är enligt cheferna att utveckla individen i arbetet 
samt att diskutera arbetsmiljö och trivsel. Eftersom medarbetarna utgör organisationen är de 
det viktigaste som finns och därför är det nödvändigt att ta tillvara på deras styrkor. Ett annat 
syfte anses vara att förbättra kommunikationen mellan chef och medarbetare vilket i sin tur 
gynnar verksamheten och främjar god stämning på arbetsplatsen. En annan anledning till att 
utvecklingssamtalet gynnar verksamheten är att det kan komma fram felaktiga rykten som 
annars kunnat få negativa konsekvenser. Chefernas egen syn på syftet med utvecklingssamtal 
och deras syn på organisationens syfte anser de i stort sett stämmer överens med varandra. 
 
     Avstämning och återkoppling 
 
Vid en del utvecklingssamtal sammanfattas gemensamma överenskommelser i slutet av 
samtalet. Det framkommer också att utvecklingssamtalets sammanfattning skrivs ner 
beroende på om medarbetaren vill det eller inte. Åsikterna varierar om chef och medarbetare 
stämmer av det som sagts för att försäkra sig om att de förstått varandra. Det framkommer 
uppfattningar om att ingen avstämning görs under samtalets gång. En annan åsikt är att 
kompletterande frågor ställs löpande genom hela samtalet för försäkra sig om att de uppfattat 
resonemanget lika. 
 
Cheferna framför olika uppgifter om de återkopplar till föregående års utvecklingssamtal. En 
åsikt är att återkoppling alltid görs och att chef och medarbetare på så sätt kan se om 
överenskommelser genomförts eller inte. Vad som också framkommer är att problem som 
kommer upp under utvecklingssamtalet löses direkt. På så sätt behövs ingen återkoppling till 
föregående års utvecklingssamtal eftersom eventuella problem i så fall redan ska vara lösta. 
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Innehåll 
 
     Förberedelser 
 
Samtliga chefer framför att de delar ut mallen för utvecklingssamtal till medarbetaren före 
samtalet. En annan synpunkt som kommer fram är att chefen ber medarbetaren förbereda sig 
genom att fundera kring vad de vill ta upp. 
 
     Ämnen som tas upp 
 
Vid utvecklingssamtalet uppger cheferna att mallen för utvecklingssamtal används om chef 
och medarbetare kommer överens om det. En åsikt är att rubrikerna i mallen följs mer eller 
mindre men att ämnen hela tiden anpassas efter samtalet och vad som sägs där. Det 
framkommer också att mallen i de flesta fall används, den följs dock inte slaviskt då vissa 
frågor inte passar in på den enhet de arbetar. I de fall mallen inte följs diskuterar chef och 
medarbetare mer fritt.  
 
Samtliga chefer uppger att de diskuterar hur medarbetaren trivs med sitt arbete och med sina 
arbetsuppgifter samt vad det beror på. Något som också tas upp i vissa utvecklingssamtal är 
vad som ingår i medarbetarens arbetsuppgifter. Medarbetarens möjlighet att påverka sitt 
arbete och sina arbetsuppgifter är något cheferna uppger att de diskuterar. Det framkommer 
åsikter att det är viktigt att medarbetaren känner stor frihet i arbetet då det enligt cheferna 
upplevs tillfredsställande från medarbetarens sida. Det kommer också fram att medarbetarens 
möjlighet att påverka är något som diskuteras även i det dagliga arbetet, inte bara under 
utvecklingssamtalet. Medarbetarens framtids- och utvecklingsplaner samt utbildningar och 
kurser är ämnen som diskuteras under utvecklingssamtalet då såväl medarbetare som chef kan 
komma med förslag och önskemål. 
 
Det framkommer varierande åsikter om det under utvecklingssamtalet pratas om 
förväntningar på medarbetarna. En åsikt är att det inte diskuteras bland annat för att 
medarbetarna vet vad som förväntas av dem. Det framförs också att förväntningar på 
medarbetaren är något som tas upp under utvecklingssamtalet. Både fysisk och psykisk 
arbetsmiljö är något som diskuteras under utvecklingssamtalet, det framkommer också att 
arbetsmiljö är något de talar om även i det dagliga arbetet. Myndighetens mål och visioner är 
inget som diskuteras under utvecklingssamtalet, det tas upp vid andra tillfällen. Samtliga 
chefer uppger att de ger feedback, både positiv och negativ kritik till medarbetaren. Det 
framkommer varierande uppgifter om medarbetaren ger kritik till chefen, det finns chefer som 
upplever sig få för lite kritik och chefer som upplever att medarbetarna säger vad de tycker 
om chefen. 
 
     Lön 
 
Det framförs varierande åsikter om lön är något som diskuteras under utvecklingssamtalet. En 
åsikt är att lön inte tas upp utan diskuteras i det dagliga arbetet. Det finns chefer som uppger 
att de kan prata om lön under en liten del av utvecklingssamtalet om medarbetaren önskar det. 
 
Cheferna framför åsikter om utvecklingssamtalet är en del av lönesamtalet. Det kommer fram 
att även om inte chef och medarbetare pratar ”kronor och ören” så är utvecklingssamtalet 
ändå grundläggande för lönesamtalet. Eftersom chefen ger medarbetaren positiv och negativ 
kritik samt talar om vad medarbetaren behöver förbättra anser vissa chefer att medarbetarna 
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borde förstå att utvecklingssamtalet är en del av lönesamtalet. En annan synpunkt är att om 
chefen tar upp vad medarbetaren kan förbättra anses det som en självklarhet att medarbetaren 
förstår att det kan vara meriterande för lönen även om inte det inte sägs rakt ut. 
 
Upplevelsen av att hålla i utvecklingssamtal 
 
Det framkommer att det är chefen som håller i utvecklingssamtalet och tar upp ämnen som 
ska diskuteras. Samtidigt kommer det fram åsikter om att det är på medarbetarens villkor och 
att det är medarbetaren som bestämmer vad som är viktigt att prata om. 
 
Utvecklingssamtalet ses som ett tillfälle att i lugn och ro sitta ner och prata med sina 
medarbetare på ett djupare plan än i det vardagliga arbetet. En åsikt som kommer från de 
chefer som dagligen träffar medarbetarna är att de arbetar så nära sin personal så om det är 
någonting tas det upp direkt. Det framkommer också att vissa ämnen kan upplevas som svåra 
för medarbetaren att ta upp i grupp vilket gör att utvecklingssamtalet är ett bra tillfälle för det. 
Utvecklingssamtalet ses som ett värdefullt samtal och som ett tillfälle för chef och 
medarbetare att komma närmare varandra. Chefernas upplevelse av att hålla i 
utvecklingssamtal är att det är trevligt, stimulerande och något att se fram emot. 
 
Stämningen under utvecklingssamtalet upplevs som mycket god av cheferna, det är en trevlig 
och otvungen situation. Cheferna uppger att de kan vara öppna och ärliga under samtalet 
vilket de också upplever att medarbetarna är. Det framkommer en synpunkt om att ett öppet 
klimat grundläggs i de dagliga samtalen med medarbetarna, och är inget som går att få enbart 
under utvecklingssamtalet. Som chef gäller det att skapa god kontakt med medarbetarna för 
att få ett öppet klimat även under utvecklingssamtalet. 
 
Utvecklingssamtalet leder till olika saker enligt cheferna där en åsikt är att det leder till 
förbättrad förståelse och dialog mellan chef och medarbetare. I de fall där chef och 
medarbetare har en ständig dialog uppges utvecklingssamtalet inte leda till något speciellt 
eftersom de inte avvaktar till utvecklingssamtalet med problem som uppstår. 
 
Enligt cheferna är utvecklingssamtalet ett stöd för medarbetarens utveckling i arbetet. En 
annan åsikt är att en ständig dialog med medarbetarna gör att utvecklingssamtalet inte blir lika 
viktigt eftersom chef och medarbetare tar upp saker direkt. Utvecklingssamtalet kan däremot 
vara viktigt för medarbetaren om chefen inte genomfört något de kommit överens om, detta 
eftersom medarbetaren då kan hänvisa till överenskommelserna i utvecklingssamtalet. 
Varierande synpunkter framkommer om synen på utvecklingssamtal. En åsikt är att 
utvecklingssamtal är bra och positivt då det leder till en ökad förståelse och kommunikation 
mellan chef och medarbetare vilket förbättrar verksamheten.  
 
Chefernas förbättringsförslag 
 
Cheferna framför åsikter om att utvecklingssamtalen kan förbättras men att det är svårt att 
säga på vilket sätt. Det framkommer att utvecklingssamtalet kan utvecklas genom att chefen 
lyssnar och tar till sig medarbetarens synpunkter om hur chefens genomför samtalet. En annan 
åsikt är att utvecklingssamtalet kan förbättras genom att prata med andra verksamheter 
utanför myndigheten för att se hur de lägger upp sina samtal och vad de pratar om under 
utvecklingssamtalet. Cheferna framför också åsikter om att mallen för utvecklingssamtal 
fungerar ganska bra, speciellt för nya chefer då mallen tar upp många ämnen och frågor. 
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Analys och diskussion 
 
Analys och diskussion presenteras på samma sätt som resultatet det vill säga under rubrikerna 
innehåll och form. Här kopplas resultatet av medarbetarnas och chefernas upplevelse till 
teoridelen samt till författarnas egna synpunkter och åsikter. I analys och diskussion 
presenteras även förslag till förbättringar. 
 
Form 
 
     Utförande 
 
Det kommer fram att det under tidigare år finns medarbetare som inte haft årligen 
återkommande utvecklingssamtal. Det har dock enligt medarbetarna blivit bättre efter att 
ledningen börjat ställa krav på att cheferna ska ha utvecklingssamtal med medarbetarna varje 
år. I år uppger alla medarbetare att de haft utvecklingssamtal. Även cheferna uppger att de 
haft eller ska ha utvecklingssamtal med sina medarbetare före årets slut. Enligt Engquists 
(1992) definition av utvecklingssamtal ska samtalen vara regelbundet återkommande. Vår 
tolkning är att det är viktigt att utvecklingssamtalen genomförs regelbundet för att få en effekt 
för så väl anställda som myndigheten. Därför är det bra att myndigheten strävar efter att ha 
regelbundna utvecklingssamtal. 
 
I resultatet kommer det fram att det finns medarbetare som upplever att deras chef inte anser 
att utvecklingssamtalet är nödvändigt. Dessa chefer uppfattas inte engagerade av 
medarbetarna vilket upplevs frustrerande. Då utvecklingssamtalet är till för medarbetarna kan 
en tolkning vara att chefens oengagemang också innebär att chefen är oengagerad i 
medarbetaren, vilket kan leda till minskad motivation hos medarbetaren. Eftersom 
utvecklingssamtalet är ett tillfälle för medarbetaren att påverka sin arbetssituation kan chefens 
oengagemang också leda till minskade påverkansmöjligheter för medarbetaren. Den 
procedurmässiga rättvisan innebär att ju mer involverad och ju mer påverkansmöjligheter 
medarbetarna har desto mer rättvis anser de att processen är (Thibaut & Walker, 1975; ref. i 
Andersson-Stråberg, Hellgren & Sverke, 2005). En tolkning är att minskade 
påverkansmöjligheter kan leda till att medarbetaren upplever sig orättvist behandlad. Det är 
därför enligt oss viktigt att chefen är engagerad och att medarbetaren under 
utvecklingssamtalet ges tillfälle att diskutera sina möjligheter att påverka sitt eget arbete. 
 
Enligt tvåfaktorteorin är tydligt ledarskap ett exempel på en hygienfaktor som motverkar låg 
arbetstillfredsställelse (Wolvén, 2000). En analys av detta är att ledarskapet bör vara tydligt 
för att vara en motivationsfaktor för medarbetaren vilket resultatet också tyder på. Det 
framkommer bland medarbetarna att en oengagerad chef som dessutom anser att 
utvecklingssamtalet inte är nödvändigt leder till att utvecklingssamtalet inte blir motiverande 
för medarbetaren. En slutsats är att cheferna som håller i utvecklingssamtal ska vara 
motiverade för uppgiften och se betydelsen av myndighetens utvecklingssamtal för att det ska 
leda till ökad motivation hos medarbetarna. Är det så att det finns chefer som inte tycker att 
utvecklingssamtalen är viktiga och inte är engagerade borde ledningen försöka få chefen att 
bli engagerad. Går inte det kanske ledningen borde överväga att en annan chef tar över dessa 
utvecklingssamtal. 
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     Kontext 
 
I ett utvecklingssamtal är det viktigt att vara medveten om kontextens inverkan på 
kommunikationen för att samtalet ska bli så bra som möjligt. Myndighetens utvecklingssamtal 
uppges av medarbetare och chefer äga rum på varierande platser. Platser som framkommer är 
på café utanför arbetsplatsen, på chefens eller medarbetarens arbetsrum. En kontext i 
kontextmodellen som påverkar kommunikationen är den fysiska kontexten som handlar om 
tid, plats och yttre omständigheter där kommunikationen äger rum (Maltén, 1998). Då platsen 
påverkar kommunikationen kan det vara av betydelse att noga tänka igenom var 
utvecklingssamtalet äger rum. Enligt vår uppfattning kan utvecklingssamtalets syfte vara en 
avgörande faktor vid val av lämplig plats. Då syftet med utvecklingssamtalet är att 
medarbetare och chef ska lära känna varandra bättre kan ett café utanför arbetsplatsen vara en 
trevlig och avslappnad plats som underlättar stämningen. Är däremot syftet att medarbetaren 
ska kunna tala öppet, ärligt och berätta om eventuella problem är inte en offentlig plats att 
rekommendera. Detta för att om en person ska kunna tala om problem kan det krävas att 
platsen är avskild och ostörd för att personen ska kunna känna sig trygg. I en offentlig lokal 
med andra människor och störningsmoment kan det vara svårt att skapa ett tryggt 
samtalsklimat. 
 
Vår slutsats är att det är syftet med samtalet som avgör vilken plats som är lämplig och därför 
bör medarbetare och chef före utvecklingssamtalet komma överens om vilket syfte samtalet 
har. Det kan vara så att ett år är chefens syfte att lära känna medarbetaren bättre och då kan 
det vara trevligt att gå ut på ett café tillsammans. Har medarbetaren vid detta samtal tänkt 
lyfta fram problem som han/hon funderat på kan de olika syftena leda till att samtalet inte blir 
så lyckat. Missförstånd kan undvikas genom att chef och medarbetare tillsammans bestämmer 
en lämplig plats.   
 
Medarbetarna och cheferna uppger att de alltid stänger av sina telefoner vid 
utvecklingssamtalet. Det kan ses som självklart att stänga av sin telefon vid alla typer av 
möten men för alla är det kanske inte det. Yttre omständigheter, som ingår i den fysiska 
kontexten i kontextmodellen, kan påverka kommunikationen vid ett samtal (Maltén, 1998). 
Genom att chefer och medarbetare stänger av sina telefoner försvinner ett störningsmoment, 
en yttre omständighet, som kan påverka samtalet negativt. I resultatet framkommer det från 
medarbetarna att de ibland upplever att de blir störda av yttre omständigheter. Ett 
störningsmoment som uppges är när de sitter på en annan chefs kontor och någon utifrån 
knackar på dörren. Vissa chefer löser detta genom att sätta upp en skylt på dörren där det står 
att utvecklingssamtal pågår, det är ett bra förslag som fler skulle kunna ta efter för att undvika 
att bli störda. Andra medarbetare uppger att de upplever att de blir störda och inte helt kan 
fokusera på utvecklingssamtalet om det pågår full arbetsaktivitet utanför platsen där 
utvecklingssamtalet hålls. Enligt vår uppfattning är det oberoende av syftet med 
utvecklingssamtalet viktigt att inte hålla samtalet i ett rum där det pågår full arbetsaktivitet 
utanför. Detta för att medarbetaren under utvecklingssamtalet bör kunna koppla bort sina 
arbetsuppgifter vilket annars blir ett yttre störningsmoment som stör samtalet. 
 
För att skapa bra förutsättningar för myndighetens utvecklingssamtal är en rekommendation 
att sträva efter en plats som är trevlig och passande för syftet med samtalet men också att 
tänka på de yttre omständigheterna. Cheferna framför att det är svårt att finna lämpliga platser 
på grund av lokalbrist på myndigheten. Det är ett problem som kan vara svårt att göra 
någonting åt men är cheferna medvetna om den fysiska kontextens inverkan på samtalet 
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såsom plats och yttre omständigheter (ibid.) kan de inte göra mer än sitt bästa för att finna en 
lämplig plats. 
 
Både medarbetare och chefer uttrycker att det på myndigheten strävas efter att hålla 
utvecklingssamtalen på en neutral plats det vill säga inte på chefens eller på medarbetarens 
kontor. En åsikt som framförs av vissa chefer är att det är viktigt att sträva efter en neutral 
plats för att undvika en ojämn maktfördelning mellan chef och medarbetare. Det handlar om 
den sociala/emotionella kontexten i kontextmodellen, där just maktfördelningen mellan de 
som samtalar tas upp (Maltén, 1998). Genom att sträva efter att ha utvecklingssamtalen på en 
neutral plats kan parternas maktförhållande minskas. En tolkning är att chefen redan har ett 
övertag gentemot medarbetaren i och med att han/hon är chef. Chefens övertag kan leda till 
att utvecklingssamtalet upplevs som ett förhör av medarbetaren om chefen är placerad bakom 
sitt skrivbord. Chefernas medvetenhet och strävan efter att hålla utvecklingssamtalen på en 
neutral plats är bra för det leder sannolikt till att den negativa kontextens inverkan på 
kommunikationen minskas. Samtidigt som cheferna uppger att det strävas efter en neutral 
plats uppger medarbetarna att en del utvecklingssamtal hålls på en annan chefs kontor. Vår 
uppfattning är att ett kontor i sig kan symbolisera hemmaplan för en chef som har ett eget 
kontor och känner sig hemma i en sådan miljö. För en medarbetare som inte arbetar i 
kontorsmiljö kanske skillnaden mellan en annans chefs kontor och chefens kontor inte är så 
stor. En slutsats är därför att det är bra att undvika kontorslokaler och istället använda sig av 
exempelvis konferenslokaler. Detta för att minska den sociala/emotionella kontextens 
inverkan det vill säga chefen och medarbetarens makt- och statusförhållande (ibid.). 
 
     Syfte 

 
Medarbetarna och cheferna uttrycker varierande åsikter om deras syn på syftet med 
utvecklingssamtal. Ett av Mikkelsens (1998) mål och syfte med utvecklingssamtal är att 
kartlägga kompetensbehov och önskemål om karriärutveckling. Det stämmer in på 
medarbetarnas och chefernas åsikter om att utvecklingssamtalets syfte är att diskutera 
medarbetarens utveckling i arbetet. Då utvecklingssamtalet är till för medarbetarna borde 
medarbetarnas utveckling inom arbetet ligga i fokus vilket det också gör enligt både chefer 
och medarbetare. En annan åsikt som kommer fram är att medarbetarna och cheferna 
uttrycker att utvecklingssamtalet är ett tillfälle för chef och medarbetare att lära känna 
varandra bättre. Det kan jämföras med Mikkelsens (ibid.) syfte att värna om samarbetet och 
förbättra förhållandet mellan chef och medarbetare. Medarbetarnas och chefernas 
uppfattningar om syftet med utvecklingssamtal stämmer överens med två av Mikkelsens 
(ibid.) åsikter om mål och syften.  
 
Otydliga motiv och syften till varför medarbetare och chefer har utvecklingssamtal kan leda 
till att de talar om olika saker vilket i sin tur kan leda till missförstånd och konflikter 
(Granberg, 1998). Studien visar att medarbetarnas och chefernas åsikter om myndighetens 
syfte varierar vilket tyder på att myndighetens syfte är otydligt. En slutsats är att myndigheten 
aktivt bör arbeta med att tydliggöra myndighetens syfte med utvecklingssamtalen inte minst 
för att undvika missförstånd och konflikter. Då kan medarbetarnas och chefernas åsikter om 
syftet samt Mikkelsens (1998) vanliga mål och syften med utvecklingssamtal vara en bra 
utgångspunkt. För att alla på myndigheten ska vara väl insatta i syftena med 
utvecklingssamtal är en rekommendation att det formuleras enkelt och tydligt för att på så sätt 
undvika missuppfattningar. 
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     Avstämning och återkoppling 
 
Utvecklingssamtal är enligt Engquist (1992) en ömsesidig diskussion mellan medarbetare och 
chef som syftar till att individen och verksamheten utvecklas. Vår uppfattning är att det därför 
är viktigt att chef och medarbetare förstår varandra. Enligt utbytesmodellen bör två individer 
som kommunicerar använda sig av återkoppling i form av kompletterande frågor för att 
försäkra sig om att de förstått varandra (Maltén, 1998). Det framkommer att vissa chefer och 
medarbetare använder sig av löpande återkoppling under utvecklingssamtalet vilket enligt 
utbytesmodellen (ibid.) leder till att risken för missförstånd minskar. En åsikt som framförs av 
medarbetarna är att återkoppling görs på så sätt att chefen ursäktar sig för allt som inte blivit 
gjort. Det resulterar i att medarbetarna slutar framföra sina åsikter då de upplever att 
utvecklingssamtalet ändå inte leder någonvart. Andra medarbetare uppger att de inte 
återkopplar till föregående år då problem som tas upp under utvecklingssamtalet löses direkt.  
 
En av rättvisedimensionerna är den mellanmänskliga rättvisedimensionen som innebär att om 
de anställda får tillräckligt med information och bra motiveringar till förändringar tenderar de 
att uppleva processen rättvis (Daly & Geyer, 1994; ref. i Andersson-Stråberg, Hellgren & 
Sverke, 2005). Återkoppling till föregående års utvecklingssamtal kan vara en möjlighet för 
chefen att motivera de eventuella överenskommelser som inte genomförts. En slutsats är att 
överenskommelser som inte blivit genomförda tydligt bör förklaras och motiveras av chefen 
för att medarbetaren ska uppleva sig rättvist behandlad. Detta för att brist på förklaringar kan 
leda till minskat engagemang hos medarbetaren.  
 
Innehåll 
 
     Förväntningar 
 
Det finns medarbetare som upplever att utvecklingssamtalet är en konstlad situation för att de 
inte kan kommunicera med sin chef i det dagliga arbetet. De upplever därför att de är svårt att 
vara öppna och ärliga. I kontextmodellen beskrivs den sociala/emotionella kontexten som 
innebär att klimatet mellan personer som kommunicerar påverkar samtalet (Maltén, 1998). En 
tolkning är att det är svårt för en medarbetare att vara öppen och ärlig under 
utvecklingssamtalet om klimatet mellan chefen och medarbetaren inte är bra före samtalet. Är 
klimatet inte bra är det sannolikt att det påverkar samtalet negativt och därför inte leder någon 
vart. En slutsats är att det på myndigheten är viktigt att sträva efter att klimatet mellan chef 
och medarbetare är så bra som möjligt före utvecklingssamtalet. Går det inte att lösa 
situationen rekommenderas att en annan chef håller i utvecklingssamtalet med medarbetaren 
för att det ska bli givande. 
 
     Ämnen som tas upp 
 
Det framkommer bland vissa medarbetare att framtidsplaner och utbildning är något som 
diskuteras under utvecklingssamtalet och andra medarbetare uppger att det inte diskuteras. 
Den procedurmässiga rättvisan innebär att om medarbetaren är involverad och kan påverka en 
arbetsprocess ökar upplevelsen av rättvisa (Thibaut & Walker, 1975; ref. i Andersson-
Stråberg, Hellgren & Sverke, 2005). En tolkning är att den procedurmässiga rättvisan ökar om 
medarbetaren får möjlighet att diskutera framtidsplaner och utbildning under 
utvecklingssamtalet. Enligt tvåfaktorteorin kan motivationsfaktorer så som möjlighet att 
utvecklas leda till hög arbetstillfredsställelse (Wolvén, 2000). En analys av detta är att 
medarbetare som har möjlighet att påverka sina framtidsplaner och utbildningar, det vill säga 
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sin egen utveckling, sannolikt upplever högre arbetstillfredsställelse än de som inte får 
möjlighet att prata om det under utvecklingssamtalet.  
  
Utvecklingssamtal kan vara ett sätt att påverka de anställdas motivation då det är ett tillfälle 
för medarbetaren att påverka sin arbetssituation, framföra sina åsikter och synpunkter. DeNisi 
och Pritchard (2006) menar att utvecklingssamtal påverkar motivationen och ökad motivation 
kan leda till prestationsförbättringar. Då de anställdas prestationer är viktiga för 
organisationen är utvecklingssamtal ett steg mot att motivera de anställda. Vår uppfattning är 
att det är viktigt att chefen har en positiv inställning och ger medarbetaren möjlighet att prata 
om sin utveckling då det påverkar upplevelsen av rättvisa och motivationen hos medarbetaren. 
För att utvecklingssamtalet ska leda till prestationsförbättringar och ökad motivation hos 
medarbetarna är ett förslag att teorin om arbetsegenskaper och motivation (Arnold, et al., 
2005) används. Teorin kan användas på så sätt att chef och medarbetare under 
utvecklingssamtalet diskuterar hur medarbetaren upplever faktorerna i teorin. Faktorerna är: 
 

o Arbetsuppgiftens krav på olika färdigheter. Betoningen ligger här på ett varierat arbete 
som kräver olika färdigheter och förutsättningar. 

o Identifiera uppgiften, hur väl kan arbetstagaren identifiera sig med det färdiga 
resultatet. Det handlar om arbetstagarens delaktighet i arbetet från början till slut och 
det synliga resultatet. 

o Betydelsen av arbetsuppgiften, hur arbetsuppgiften påverkar andra i och utanför 
organisationen. 

o Självständighet, i vilken utsträckning arbetstagaren själv kan styra sitt arbete genom 
valmöjlighet och handlingsfrihet. 

o Feedback på utfört arbete, hur väl arbetstagaren kan se resultatet av sitt eget arbete 
(Arnold et al., 2005). 

 
Utbildning är ett sätt att utöka medarbetarens olika färdigheter för ett varierat arbete vilket 
betonas i den första faktorn som benämns arbetsuppgiftens krav på olika färdigheter (ibid.). I 
resultatet uppger både medarbetare och chefer att utbildningar diskuteras under 
utvecklingssamtalet. Det är bra och en rekommendation är att utbildningar fortsättningsvis 
diskuteras eftersom det enligt teorin uppges öka medarbetarnas motivation i arbetet. 
 
Bland chefer och medarbetare framförs inga åsikter om att de diskuterar medarbetarens 
delaktighet i ett färdigt resultat från början till slut. Däremot framkommer åsikter bland 
medarbetarna att chefen inte ser dem utföra sina arbetsuppgifter i det dagliga arbetet. Vissa 
arbetsuppgifter kan vara svåra för medarbetaren att se slutresultatet på särskilt då 
medarbetaren endast arbetar i början av en kedja av olika arbetsuppgifter. Den andra faktorn 
som påverkar motivationen handlar om hur väl medarbetaren kan identifiera sig med 
uppgiften (Arnold, et al., 2005). En tolkning är att svårigheter för medarbetaren att identifiera 
sig med uppgiften leder till minskad motivation. Det är enligt vår uppfattning viktigt att 
medarbetare och chef tillsammans diskuterar medarbetarens syn på sin delaktighet av det 
färdiga resultatet. Detta för att om en medarbetare får prata om sina svårigheter med att 
identifiera sig med uppgiften kan samtalet i sig leda till att risken för försämrad motivation 
minskar. En förutsättning för att chefen ska kunna diskutera detta under utvecklingssamtalet 
är enligt oss att chefen ser medarbetaren utföra sina arbetsuppgifter i det dagliga arbetet. 
 
Den tredje faktorn i teorin som också påverkar medarbetarens motivation är betydelsen av 
arbetsuppgiften och hur den berör andra i och utanför organisationen (Arnold, et al., 2005). 
En tolkning är att medarbetare som har arbetsuppgifter som inte påverkar andra kan innebära 
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att deras motivation minskar. För att förhindra minskad motivation är det enligt vår 
uppfattning bra att medarbetaren får möjlighet att diskutera betydelsen av sina arbetsuppgifter 
under utvecklingssamtalet. I resultatet framkommer det att chefer och medarbetare under 
utvecklingssamtalet diskuterar hur medarbetaren trivs med sitt arbete och med sina 
arbetsuppgifter. Ett förslag för att undvika minskad motivation hos medarbetaren är att under 
utvecklingssamtalet även diskutera medarbetarens upplevelse av hur hans/hennes 
arbetsuppgifter påverkar andra i och utanför organisationen. 
 
Den fjärde faktorn i teorin som uppges påverka motivationen är självständighet i arbetet 
(Arnold, et al., 2005). En tolkning är att självständighet i arbetet är detsamma som 
påverkansmöjligheter vilket enligt vissa chefer och medarbetare diskuteras under 
utvecklingssamtalet. Eftersom påverkansmöjligheter påverkar motivationen hos de anställda 
är en rekommendation att det diskuteras på alla myndighetens utvecklingssamtal. 
 
Sista faktorn i teorin om arbetsegenskaper och motivation är feedback på utfört arbete som 
innebär att motivationen påverkas av hur väl arbetstagaren kan se resultatet av sitt eget arbete 
(Arnold, et al., 2005). Enligt medarbetarna är feedback i form av kritik och beröm från chefen 
en viktig ingrediens i utvecklingssamtalet. Några medarbetare uppger att de får feedback från 
chefen och andra får det inte. En slutsats är att om medarbetaren inte kan se ett tydligt resultat 
på sitt eget arbete är det extra viktigt att chefen under utvecklingssamtalet ger medarbetaren 
feedback på det färdiga resultatet eftersom det påverkar medarbetarens motivation. 
 
En annan modell som kan användas vid en diskussion om motivation och feedback är DeNisi 
och Pritchards (2006) kopplingar mellan olika faktorer som måste vara goda för att den 
anställde ska känna sig motiverad i arbetet. En av kopplingarna är den mellan resultat och 
utvärdering som innebär att sambandet måste vara bra för att individen ska känna sig 
motiverad. Utvärdering av resultatet kan medarbetaren få från omgivningen, andra 
medarbetare och chefen (ibid.). En tolkning är att en medarbetare som får utvärdering och 
feedback på utfört arbete ökar möjligheterna för att han/hon ska känna sig motiverad i arbetet. 
Då kan utvecklingssamtalet vara ett bra tillfälle för chefen att ge medarbetaren feedback i 
form utav en utvärdering av hans/hennes arbetsuppgifter. 
 
     Lön 
 
Både chefer och medarbetare uppger att lönen inte diskuteras under utvecklingssamtalet utan 
under lönesamtalet. Däremot framkommer det åsikter från cheferna att utvecklingssamtalet är 
en del av lönesamtalet, även vissa medarbetare anser att utvecklingssamtalet har en koppling 
till lönesamtalet. Vissa chefer menar att utvecklingssamtalet indirekt är grundläggande för 
lönesamtalet. Detta för att chefen i utvecklingssamtalet ger medarbetaren positiv och negativ 
kritik samt förklarar vad medarbetaren kan göra för att förbättra sig i sitt arbete. Då 
medarbetaren tar till sig kritiken och arbetar med att bli bättre kan det vara meriterande för 
lönen enligt vissa chefer. Det är inget som sägs rakt ut utan cheferna förutsätter att 
medarbetarna förstår det. Vissa medarbetare tar också upp att det finns indirekta kopplingar 
mellan utvecklingssamtalet och lönesamtalet, exempel som framkommer är att utbildningar 
diskuteras och mer utbildning kan leda till högre lön. I de fall där medarbetaren tagit upp 
lönen under utvecklingssamtalet har chefen informerat om att lönefrågor ska diskuteras på 
lönesamtalet. 
 
Medarbetarna och chefernas varierande synpunkter på hur utvecklingssamtalet har koppling 
till lönesamtalet tyder på att kopplingen är otydlig. Granberg (1998) tar upp att det är viktigt 
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att syftet och motivet till utvecklingssamtalet är klargjorda för att det annars kan leda till 
missförstånd och konflikter. För att undvika missuppfattningar mellan chefer och medarbetare 
är det att rekommendera att det på myndigheten klargörs på vilket sätt utvecklingssamtalet är 
grundläggande för lönesamtalet och inte förutsätta att alla förstår det. För medarbetarens 
upplevelse av rättvisa är det också av betydelse att medarbetaren vid något tillfälle ges 
möjlighet att diskutera hur de kan påverka sin lön. Det handlar om den procedurmässiga 
rättvisan som innebär att ju mer involverad och ju mer möjlighet att påverka medarbetaren har 
desto mer rättvis anser de att processen är (Thibaut & Walker, 1975; ref. i Andersson-
Stråberg, Hellgren & Sverke, 2005). 
 
DeNisi och Pritchard (2006) tar upp samband mellan olika faktorer som måste vara goda för 
att medarbetaren ska känna sig motiverad. Då en faktor i modellen handlar om belöning så 
som lön rekommenderas att myndigheten använder sig av modellen för att göra en tydlig 
uppdelning mellan utvecklingssamtalet och lönesamtalet. För att alla samband ska bli goda 
och leda till ökad motivation hos medarbetaren bör lönediskussionen enligt vår uppfattning 
innehålla alla faktorer. Det behöver inte innebära att alla samband diskuteras endast på 
utvecklingssamtalet eller lönesamtalet utan en uppdelning kan göras så länge det är tydligt att 
det gäller lönen. Förslagsvis kan de två första sambanden, arbetsinsats och resultat samt 
resultat och utvärdering, tas upp under utvecklingssamtalet. Det innebär att chef och 
medarbetare stämmer av sina upplevelser kring medarbetarens arbetsinsats och vad det 
resulterat i. Utifrån avstämningen av deras uppfattningar kan sedan en utvärdering av 
resultatet göras. Utvärderingen bör innehålla feedback från chefen på hur medarbetaren kan 
utveckla sig i arbetet. Lönesamtalet bör sedan återkopplas till utvecklingssamtalets 
avstämning av medarbetarens arbetsinsatser och chefens feedback vilket på så sätt blir en 
grund för lönesamtalet. På lönesamtalet bör sedan utvärdering och belöning diskuteras. Det 
innebär att en medarbetare som aktivt arbetat för att utveckla sig inom de områden som 
diskuterats under utvecklingssamtalet bör belönas därefter. I de fall där chefen inte kan ge 
medarbetaren belöning exempelvis i form av högre lön är det av betydelse att den anställde får 
tydliga motiveringar till varför det inte blir så. Detta för tydliga motiveringar och bra 
information ökar upplevelsen av rättvisa, det vill säga den rättvisedimension som benämns 
informativ rättvisa (Daly & Geyer, 1994; ref. i Andersson-Stråberg, Hellgren & Sverke, 
2005).  
 
     Upplevelsen av utvecklingssamtal och upplevelsen av att hålla i utvecklingssamtal 
 
Myndighetens mall ses som ett bra redskap för utvecklingssamtalet men i de fall där mallen 
följs slaviskt upplever medarbetarna att chefen tycker att det är viktigare att följa mallen än att 
fokusera på medarbetaren. Den procedurmässiga rättvisan handlar om att ju mer involverad 
och ju mer påverkansmöjligheter medarbetarna har desto rättvisare upplever de processen 
(Thibaut & Walker, 1975; ref. i Andersson-Stråberg, Hellgren & Sverke, 2005). En tolkning 
är att om chefen fokuserar på att följa mallen istället för att lyssna på medarbetaren minskar 
medarbetarens möjligheter att påverka vilka ämnen som ska diskuteras under 
utvecklingssamtalet. Det kan leda till att han/hon inte upplever sig rättvist behandlad.  
 
Cheferna uppger att utvecklingssamtalet är värdefullt då det anses vara ett tillfälle för 
medarbetare och chef att komma närmare varandra. Samtliga chefer upplever att klimatet på 
deras utvecklingssamtal är öppet och ärligt. Det tyder på att cheferna är positivt inställda till 
utvecklingssamtalen vilket är ett bra utgångsläge för att uppnå givande utvecklingssamtal. 
Medarbetarna uttrycker att utvecklingssamtalen är en bra företeelse men synen på det egna 
samtalet varierar. Några medarbetare upplever att deras chef inte anser att utvecklingssamtalet 
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är nödvändigt och att det då inte leder till någonting vilket tyder på att chefens inställning till 
utvecklingssamtalet påverkar samtalets kvalitet. I kontextmodellen tas den sociala/emotionella 
kontexten upp, den handlar bland annat om att klimatet mellan dem som samtalar påverkar 
kommunikationen (Maltén, 1998). En tolkning är att klimatet i samtalet påverkas negativt om 
chefens inställning till utvecklingssamtalet inte är positiv. Eftersom myndigheten avsätter tid 
och resurser för utvecklingssamtalen borde det enligt vår uppfattning vara av betydelse att 
samtalen blir så bra som möjligt. Det är då viktigt att chefens inställning till 
utvecklingssamtalet är positiv. En rekommendation för att förbättra myndighetens 
utvecklingssamtal är att kontinuerligt utvärdera medarbetarnas upplevelse av deras 
utvecklingssamtal. Det kan ske med hjälp av att personalavdelningen regelbundet väljer ut 
några avdelningar där de gör en enkätundersökning om medarbetarnas upplevelser. 
Framkommer det då att det finns problem på någon avdelning bör personalavdelningen arbeta 
för att förbättra samtalen. En annan rekommendation är att myndigheten informerar 
medarbetarna om att de gärna får komma med synpunkter om det egna utvecklingssamtalet. 
Medarbetarna kan givetvis lämna synpunkter till sin chef men upplever de att det är problem 
med chefen bör de kunna vända sig till någon annan. Därför bör myndigheten informera de 
anställda om vem de kan vända sig till vid problem angående utvecklingssamtalet. 
Medarbetarnas synpunkter bör tas på allvar och åtgärdas för att förbättra utvecklingssamtalens 
kvalitet. 
 
Slutsatser och förbättringsförslag 
 
Här presenteras en sammanfattning av våra slutsatser och förslag på förbättringar som 
framkommit i diskussionen. 
 
För att minska kontextens negativa inverkan på samtalet är syftet med utvecklingssamtalet en 
avgörande faktor vid val av lämplig plats. Oberoende av syftet är det viktigt att en plats väljs 
där medarbetaren ges möjlighet att koppla bort sina arbetsuppgifter, detta för att kunna 
fokusera på utvecklingssamtalet. Vid utvecklingssamtal med medarbetare som inte är vana 
vid kontorsmiljö bör utvecklingssamtalet inte hållas på ett kontor. Det är bra att det på 
myndigheten strävas efter att utvecklingssamtalen hålls på en neutral plats, inte minst för att 
undvika en ojämn maktfördelning. 
 
Myndigheten bör aktivt börja arbeta med att tydliggöra syftet med utvecklingssamtalen. När 
syftet formuleras är det viktigt att det görs enkelt och tydligt för att undvika att chefer och 
medarbetare talar om olika saker. 
 
För att undvika missuppfattningar under utvecklingssamtalet är det av betydelse att chef och 
medarbetare använder sig av återkoppling i form av kompletterande frågor för att försäkra sig 
att de förstått varandra rätt. Det är att rekommendera att återkoppling även görs till föregående 
års samtal för att på så sätt se över vilka överenskommelser som blivit genomförda och vilka 
som inte blivit det. Överenskommelser som inte blivit genomförda bör motiveras och 
förklaras för att undvika att medarbetaren upplever sig orättvist behandlad. 
 
En förutsättning för att utvecklingssamtalen ska bli givande är att det finns förtroende mellan 
medarbetare och chef. Det är därför viktigt att sträva efter att klimatet är bra före 
utvecklingssamtalet. Upplever medarbetaren att det inte känns bra bör det finnas en möjlighet 
att medarbetaren får ha utvecklingssamtal med en annan chef. Det kan vara känsligt för en 
medarbetare att ta upp detta med sin chef och därför är det viktigt att det finns tydliga 
riktlinjer till vem medarbetaren kan vända sig om de vill ha utvecklingssamtal med en annan 
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chef. Riktlinjerna bör även tydligt framgå vid en vidareutveckling av myndighetens 
utvecklingssamtal då det är en avgörande faktor för samtalets kvalitet. Lika viktigt som det är 
att kommunikationen och klimatet är bra mellan chef och medarbetare är det också att chefen 
ser till medarbetarens behov. Då utvecklingssamtalet är till för medarbetaren ska inte chefen 
hindra medarbetarens utveckling inom arbetet utan uppmuntra till vidareutveckling. 
 
För att utvecklingssamtalet ska leda till ökad motivation hos medarbetaren är det av betydelse 
att ämnen som påverkar motivationen diskuteras. Ämnen som diskuteras på 
utvecklingssamtalet bör innehålla frågor som handlar om utbildning, medarbetarens 
delaktighet i verksamheten, betydelsen av arbetsuppgifterna och medarbetarens 
självständighet i arbetet. Dessutom är det betydelsefullt att chefen ger feedback i form av 
kritik och beröm då det är en viktig motivationsfaktor som leder till att utveckla 
medarbetaren. Vid en vidareutveckling av myndighetens utvecklingssamtal är det viktigt att 
ha med frågor som behandlar dessa ämnen eftersom det påverkar medarbetarnas motivation. 
 
Resultatet tyder på att det är otydligt var frågor kring lön ska diskuteras. Det är därför viktigt 
att tydliggöra kopplingen mellan utvecklingssamtal och lönesamtal. För att lönediskussionen 
ska leda till ökad motivation bör medarbetarna kunna påverka processen. Ett förslag på en 
tydlig uppdelning är att medarbetaren och chefen på utvecklingssamtalet stämmer av sina 
upplevelser om medarbetarens arbetsinsatser och sedan gör en utvärdering. På lönesamtalet 
återkopplar sedan chefen och medarbetaren till utvärderingen som på så sätt blir grunden för 
lönesamtalet. 
 
Det är viktigt att myndighetens mall för utvecklingssamtal inte följs slaviskt utan att chef och 
medarbetare kan ta upp egna ämnen som är av betydelse. Eftersom utvecklingssamtalen 
kräver myndighetens resurser bör det ständigt strävas efter att de är av god kvalitet. Ett sätt att 
kontinuerligt arbeta med att förbättra myndighetens utvecklingssamtal är att regelbundet 
utvärdera medarbetarnas synpunkter genom exempelvis en enkätundersökning. Det är också 
av betydelse att medarbetarna hela tiden har möjlighet att komma med synpunkter om det 
egna utvecklingssamtalet och att de tydligt informeras om vem de kan vända sig till vid 
problem med utvecklingssamtalet. 
 
Chefernas och medarbetarnas förslag till förbättringar av utvecklingssamtalen som presenteras 
i resultatet samt denna studie kan användas som en utgångspunkt för att vidareutveckla 
myndighetens utvecklingssamtal. Genom att chefernas och medarbetarnas upplevelse av 
utvecklingssamtal har kopplats till motivation, rättvisa och kontext kan denna studie bidra till 
att förbättra dessa faktorer på myndighetens utvecklingssamtal. 
 
 
 



33 

Referenslista 
 

Andersson-Stråberg, T., Hellgren, J. & Sverke, M. (2005). Att få vad man förtjänar. 
Rättviseupplevelser i samband med individuell lönesättning. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 
årgång 11 (nr 2).  93-106. 
 
Arnold, J. et al. (2004). Work psychology. Understanding human behavior in the workplace. 
Spain: Mateu Cromo. 
 
Björk, M. & Montgomery, C. (1992). Utvecklingssamtal – en teoretisk idyll? (Rapport 86:62). 
Lund: Lunds universitet, Pedagogiska institutionen. 
 
DeNisi, A. S. & Pritchard, R. D. (2006). Performance appraisal, performance management 
and improving individual performance: a motivational framework. Management and 
Organization Review, 2:2. 253-277. 
 
Engquist, A. (1990). Utvecklingssamtal som förändringsinstrument. Teoretisk och empirisk 
analys. Uppsala: Textgruppen. 
 
Engquist, A. (1992). Kommunikation på arbetsplatsen. Chefen, medarbetaren, gruppen. 
Kristianstad: Kristianstads boktryckeri. 
 
Granberg, O. (1998). Personaladministration och organisationsutveckling. PA, OU. 
Stockholm: Natur och kultur. 
 
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
 
Lindgren, M. (2001). Utvecklingssamtal mellan chefer och medarbetare. Undersökning av en 
samtalstyp i arbetslivet. Lund: Studentlitteratur. 
 
Maltén, A. (1998). Kommunikation och konflikthantering. Lund: Studentlitteratur. 
 
Mikkelsen, A. (1998). Medarbetarsamtal och lärande i organisationer. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Trost, J. (2007). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. 
 
Wolvén, L-E. (2000). Att utveckla mänskliga resurser i organisationer. Lund: 
Studentlitteratur.



 

Bilaga 1 
 

Halmstad 2007-11-12 
 

Hej! 
 
Vi är två studenter från högskolan i Halmstad som läser det arbetsvetenskapliga programmet. 
Nu läser vi vår sista termin då vi har vår examensuppgift som innebär att skriva en C-uppsats i 
ämnet arbetsvetenskap. Inför denna uppgift kommer vi att skriva om utvecklingssamtal.  
På myndigheten har det nyligen startat ett projekt som handlar om att arbeta fram en enhetlig 
och tydlig metod för utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner. Projektledare för 
projektet är personaldirektören på myndigheten. 
 
Vid intervjun är vi intresserade av din upplevelse av utvecklingssamtal. Resultatet kan komma 
att användas som ett underlag för projektet och en utveckling av myndighetens 
utvecklingssamtal. 
 
För vår undersökning kommer vi att genomföra intervjuer med anställda på myndigheten. Du 
är en av de utvalda som vi önskar att intervjua. Intervjun tar cirka 1 ½ timme och kommer att 
äga rum i konferensrummet på personalenheten. Tid kommer att meddelas till dig 
personligen.  
 
Vid intervjutillfället träffar du oss två studenter. Allt som sägs kommer att behandlas 
konfidentiellt vilket innebär att ingen kommer att veta vem som sagt vad. Undersökningen är 
helt frivillig och du har möjlighet att avbryta när du vill. Resultatet av undersökningen 
kommer att presenteras skriftligt i en rapport som kommer att finnas tillgänglig hos 
personaldirektören i slutet av januari 2008. 
 
Har du frågor och funderingar kring undersökningen är du välkommen att höra av dig till 
personaldirektören eller till oss. 
 
 

Med vänliga hälsningar 
 

Josefin Johansson och Kristina Johansson 



 

 
Bilaga 2 

Intervjuguide för medarbetare 
 
Arbetar du operativt eller administrativt? 

Hur länge har du arbetat på myndigheten? 
 

Utförande 
Har du haft utvecklingssamtal? 

o När hade du det senast? 
o Har du haft det tidigare? 
o Har du återkommande utvecklingssamtal, hur ofta? 
o Vem tar initiativet? 
 

Vem har du utvecklingssamtal med? 

Hur lång tid brukar utvecklingssamtalet ta? 
o Känns tiden tillräcklig? 

 

Kontext 
Var brukar ni träffas? 

o Vad tycker du om platsen? 
o Får ni tala ostört? 

 
Syfte 
 
Vet du varför du har utvecklingssamtal? 
 

o Vad är enligt din mening syftet med att ha utvecklingssamtal? 
o Vet du vad organisationen har för syfte med utvecklingssamtal? 
o Stämmer de överens? 

 

Förväntningar 
Beskriv hur du känner inför ett utvecklingssamtal. 

o Vad har du för förväntningar på ett utvecklingssamtal? 
o Är du positivt inställd? 
o Upplever du att det på något sätt är obehagligt (t.ex. är du nervös)? 

Förberedelser 
Får du någon information före utvecklingssamtalet? 

o Förbereder du dig? Hur? 
o Upplever du att chefen är förberedd? 

 
 
 



 

Ämnen som tas upp 
Vilka frågor och områden tar ni upp? 
 

o Arbetsuppgifter? 
o Påverkansmöjligheter 
o Utvecklingsmöjligheter? 
o Utbildningar eller kurser? 
o Arbetsmiljö?   
o Organisationens mål och visioner? 
o Chefens ledarskap? 
o Får du feedback? 

 

Lön 
Pratar ni om din lön under utvecklingssamtalet? 
Upplever du att utvecklingssamtalet har koppling till lönesamtalet? 
 
Upplevelsen av utvecklingssamtal 

Hur upplever du utvecklingssamtalet? 
o Tycker du att det är viktigt? 
o Vad ser du för fördelar? 
o Ser du några nackdelar? 

Beskriv hur ett utvecklingssamtal brukar gå till. 
o Vad har du för roll?    
o Vad har chefen för roll? 

 
Hur upplever du stämningen under utvecklingssamtalet? 
 

o Känner du att du och din chef kan prata öppet? 
o Känner du att du kan vara ärlig och uppriktig?   
o Upplever du att chefen är ärlig och uppriktig? 
o Litar du på din chef?   (att det som sägs stannar mellan er?) 

Vad tycker du att utvecklingssamtalet leder till? 
Vad tycker du om utvecklingssamtal? 
Vad resulterar utvecklingssamtalet i enligt dig? 

o Vad händer med det ni kommer fram till i utvecklingssamtalet? 
o Känner du att utvecklingssamtalet är ett stöd för din utveckling i arbetet? 

 
 
 
 
 



 

Avstämning och återkoppling 

Hur avslutas utvecklingssamtalet? 
o Sammanfattar ni det ni kommit fram till? 

 
Stämmer ni av det som sagts för att försäkra er om att ni förstått varandra? 

Återkopplar ni till föregående års utvecklingssamtal? 
Upplever du att det som tas upp i utvecklingssamtalet följs upp av din chef? 
 
Övrigt 

Tycker du att utvecklingssamtalen kan förbättras på något sätt? Hur? 

Har du något att tillägga? 
 
 



 

Bilaga 3 
Intervjuguide för chefer 

 
Arbetar du operativt eller administrativt? 
Hur länge har du arbetat på polismyndigheten i Halmstad? 
 
Utförande 
Hur länge har du hållt i utvecklingssamtal?  

o Vad tycker du om det? 
o Får de som ska på utvecklingssamtal någon information före samtalet? Vad? 

 
Hur många är du chef över? 

o Har du utvecklingssamtal med alla? 
o Hur ofta möter du de du har utvecklingssamtal med i det dagliga arbetet? 
o Ser du dem utföra sitt arbete?  

 
Hur ofta har du utvecklingssamtal med varje enskild medarbetare? 

o Hur lång tid avsätter du för varje samtal? 
o Hur lång tid brukar det ta? 
o Vem tar initiativet till samtalet? 

 
Kontext 
Var brukar ni träffas? 

o Vad tycker du om den platsen? 
o Tycker du att platsen ni träffas på har någon betydelse? 
o Får ni tala ostört? 

 
Syfte 
Vad är enligt din mening syftet med att ha utvecklingssamtal? 

o Vet du vad organisationen har för syfte med utvecklingssamtalen? 
o Stämmer de överens? 

 
Förväntningar 
Kan du beskriva hur du känner inför ett utvecklingssamtal? 

o Vad har du för förväntningar? 
o Är du positivt inställd? 
o Upplever du att det på något sätt är obehagligt? (är du t.ex. nervös?)? 

 
 
 
 
 
 



 

Ämnen som tas upp 
Vilka frågor och områden tar ni upp? 

o Arbetsuppgifter? 
o Påverkansmöjligheter 
o Utvecklingsmöjligheter? 
o Utbildningar eller kurser? 
o Arbetsmiljö?   
o Organisationens mål och visioner? 
o Ger du medarbetaren feedback? 
o Ditt ledarskap? 

 
Lön 
Pratar ni om medarbetarens lön under utvecklingssamtalet? 
 
Anser du att utvecklingssamtalet har koppling till lönesamtalet? 
 
 
Upplevelsen av utvecklingssamtal 
Vad tycker du om utvecklingssamtal? 

o Är det enligt dig viktigt? 
 
Varför håller just du i utvecklingssamtal? 

o Känner du dig bekväm med det? 
o Skulle du om du kunde välja att inte hålla i utvecklingssamtal? 

  
Kan medarbetarna tacka nej till utvecklingssamtal? 

o Händer det att någon tackar nej? 
o Kan du tacka nej till att ha ett utvecklingssamtal med en medarbetare? 

 
Kan du beskriva hur ett utvecklingssamtal brukar gå till? 

o Vad är din roll?  
o Vad är medarbetarens? 

 
Hur upplever du stämningen under utvecklingssamtalet? 

o Känner du att du kan tala öppet med dina medarbetare och kan vara uppriktig och 
ärlig?   

o Upplever du att medarbetarna pratar öppet med dig och är uppriktiga och ärliga? 
 
Vad tycker du att utvecklingssamtalet leder till? 

o Vad tror du att medarbetarna tycker att det leder till? 



 

o Vad händer med det ni kommer fram till i utvecklingssamtalet? 

o Känner du att utvecklingssamtalet är ett stöd för medarbetarens utveckling i arbetet? 

Vad tycker du om utvecklingssamtal? 
 
Avstämning och återkoppling 
Hur avslutas utvecklingssamtalet? 

o Sammanfattar ni det ni kommit fram till? 
 

Stämmer ni av det som sagts för att försäkra er om att ni förstått varandra? 

Återkopplar ni något till föregående års utvecklingssamtal med medarbetaren? 

Följer du upp det som tas upp i utvecklingssamtalet på något sätt? (Beskriv). 
 

Övrigt 
Tycker du att utvecklingssamtalen kan förbättras på något sätt? Hur? 

Har du något att tillägga? 
 
 
 


