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Abstract 

The purpose of this paper was to gain knowledge about the conversation about developmental 

opportunities in the organization, and how a company uses it. The focus was on four different 

themes, purpose of the conversation about developmental opportunities in the organization, 

planning, execution and content, feedback. The sample consisted of six people, three 

employees and three managers of the company. The interviews were conducted by an 

interview guide, one for the employees and one for the managers. The results of the 

interviews showed that the conversation about developmental opportunities in the 

organization was used by managers to make all employees to strive in the same direction, an 

opportunity for employees to reconcile how their work performance is perceived by their 

managers, the use of a preparation model differs between managers and feedback was 

important. In the discussion, the authors analysed the four themes and compared them to 

previous research. 

 

Keywords: The conversation about developmental opportunities in the organization, 

performance appraisal, goal setting, work motivation, feedback. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 
1
Advanced course (61-90 p) Paper in psychology, Autumn 2012. 

Supervisor: Tomas Berggren 

Examinator: Farhan Sarwar 

 

 

 



 
 

UTVECKLINGSSAMTAL I ARBETSLIVET
2
 

 

Alexander Armbäck, Samir Bihorac 

Högskolan i Halmstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle 

 

Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att få kunskap om vad utvecklingssamtal innehåller och hur ett 

företag använder det. Fokus låg på fyra teman, syfte med utvecklingssamtal, planering, 

genomförande och innehåll, återkoppling och uppföljning. Urvalet bestod av sex personer, tre 

medarbetare och tre chefer på ett företag. Intervjuerna genomfördes utifrån en intervjuguide 

för cheferna och en för medarbetarna. Intervjuerna var baserade på de fyra teman som 

författarna fokuserar på. Resultatet från intervjuerna visade att utvecklingssamtal används från 

chefernas sida för att alla skall sträva åt samma håll, en möjlighet för medarbetarna att 

stämma av hur deras arbetsinsats upplevs, utvecklingssamtalen upplevs ömsesidiga, 

användning av en förberedelsemall skiljer sig cheferna emellan och att uppföljning av 

utvecklingssamtal är viktigt. I diskussionen gjordes en djupgående analys av de fyra teman 

och jämfördes med tidigare forskning.  

 

Nyckelord: Utvecklingssamtal, performance appraisal, målsättning, arbetsmotivation, 

feedback. 
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     Från ett företags sida är det viktigt med tydliga mål och strategier som medarbetaren kan 

ha som utgångspunkt i sitt vardagliga arbete. Utvecklingssamtalet är ett sätt för företaget att 

ge medarbetaren förståelse för vad organisationen strävar efter (Ronthy, 2004). 

”Utvecklingssamtal karakteriseras som förberedda samtal mellan chefer och underställda, och 

det syftar till att utveckla medarbetarna och deras prestationer och vidare samspelet mellan 

dom och deras närmaste överordnade” (Rubenowitz, 2004, s. 212).  

De funktioner som utvecklingssamtalet har är att fastställa resultat, sätta upp mål och lösa 

eventuella konflikter på arbetsplatsen (Rubenowitz, 2004). 

     Utvecklingssamtalet utförs mellan medarbetare och chef (Jönsson, 2004). Dessa samtal bör 

utföras kontinuerligt inom organisationen. Utvecklingssamtal kan inte jämföras med de 

vardagliga samtal som människan har under en arbetsdag. De stora skillnaderna som finns 

mellan utvecklingssamtal och vanliga samtal är att de är planerade, genomtänkta, motiverande 

och detaljrika (Lindgren, 2001). 

     Enligt Ronthy-Östberg (1991) ökar arbetsmotivationen för den anställde om 

utvecklingssamtal genomförs minst två gånger per år, där den anställde kan ventilera om sin 

arbetssituation.  

     Då utvecklingssamtal är tidskrävande för företag och organisationer, i form av planering, 

utförande och återkoppling, är det viktigt att personal som utför dessa besitter den kunskap 

som anses lämplig. Detta för att nyttan med utvecklingssamtalet skall maximeras. För att 

företag skall kunna maximera nyttan krävs att utvecklingssamtal finns i företagets 

verksamhetsplan (Engquist, 1992). 

 

Syftet med denna uppsats är att få kunskap om vad utvecklingssamtal innehåller och hur ett 

företag använder utvecklingssamtal. I denna uppsats kommer fokus ligga på följande teman: 

 

 Syfte med utvecklingssamtal 

 Planering 

 Genomförande och innehåll 

 Återkoppling och uppföljning 

 

Vidare kommer hur utvecklingssamtalet upplevs av chefer och medarbetare i en organisation 

att undersökas. 

 

Syfte med utvecklingssamtal 

Idag är utvecklingssamtal ett ledningsinstrument som används i en relativt stor utsträckning. 

Syftet med utvecklingssamtalet varierar från gång till gång, men några generella motiv är att 

de skall främja utveckling och lönsamhet, delge medarbetaren de övergripande mål som finns 

inom företaget, ge medarbetaren en möjlighet att påverka sin ställning inom företaget och 

vara grundläggande för den individuella utvecklingen. Det är viktigt att ta ställning till vilket 

syfte utvecklingssamtalet har innan det genomförs om rätt information skall komma fram 

(Jönsson, 2004; Mehrens, 1998; Churchill, 2010). Syftet med utvecklingssamtalet kan skilja 

sig, beroende på om man är medarbetare eller chef. Olika syften som finns för medarbetare är: 

- Framföra förslag och synpunkter på arbetet i allmänhet. 

- Diskutera personlig yrkesmässig utveckling. 

- Diskutera eventuella förbättringsmöjligheter för samarbetet mellan chef och 

medarbetare. 

- Möjlighet att med chefen diskutera eventuella personliga aspekter. 
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För chefen finns följande syften: 

- Få mer kunskap om individens arbetssituation. 

- Få mer insikt i medarbetarnas prestation. 

- Skapa en generell översiktsbild av sin avdelning. 

 

Vidare finns även olika syften med utvecklingssamtal som företaget har. Några exempel är att 

öka arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse, sträva efter att alla arbetar mot gemensamma 

mål, samt underlätta verksamhetsplaneringen (Jönsson, 1989). 

     För att alla på företaget skall kunna sträva mot gemensamma mål är det viktigt att mål sätts 

upp och strategier skapas under utvecklingssamtalet (Ronthy, 2004). Enligt Bipp och 

Kleingeld (2011) är målformulering en teknik som ofta används i organisationer som en del 

av traditionella utvecklingssamtal, därför har författarna till föreliggande studie valt att 

presentera Goal Setting Theory (Locke & Latham, 1990). Denna modell förklarar hur 

motivation och målsättningsarbetet fungerar. Jönsson (1989) menar att utvecklingssamtal 

handlar om bland annat motivation och målsättning. Därför kommer teorin användas för att 

utvärdera målsättningar och motivation i utvecklingssamtalet. I denna målteori är 

huvudpremissen att målinriktat beteende är grundläggande i människans liv. Utan målinriktad 

beteende kan vi inte nå de värden som är viktiga för vår överlevnad (Locke & Latham, 1990). 

Locke & Latham (2006, s. 266.) definierar mål som: ”A goal is a level of performance 

proficiency that we wish to attend, usually within a specified time period”. Under ett 

utvecklingssamtal är det viktigt att diskutera de mål som både individen och organisationen 

har för att det skall vara så utvecklande som möjligt för båda parter (Mehrens, 1998).  

 

      
Figur 1. Modell av Goal setting theory. Figuren visar att mål kan vara olika specifika och svåra. Människan kan 

vidare vara olika motiverad att nå dem, som beror på deltagande och acceptans i målsättningen. Detta leder till 

en viss nivå av motivation, där bland annat self-efficacy spelar roll. Denna motivation leder mot måluppfyllelse 

(www1, hämtad 2012-12-04). 

      

Locke och Latham (1990) menar att målacceptans och målengagemang är liknande uttryck. 

Med målacceptans menas i vilken utsträckning som man är nöjd med målet, medan 

målengagemang är i vilken utsträckning man är besluten att nå målet. Graden målacceptans 

och målengagemang är viktiga aspekter eftersom de kommer vara en del i och avspeglas i om 

målet nås eller inte. Andra faktorer som är avgörande för måluppfyllelse som illustreras ovan i 

figur 1 är bland annat motivation, och self-efficacy, det vill säga ens uppgiftsspecifika 

självförtroende (Locke & Latham, 1990). Locke och Latham (2006) menar att specifika och 

svåra mål leder bättre prestation jämfört med ”göra-mitt-bästa”-mål.    



3 
 

     En annan viktig faktor i Goal Setting Theory är feedback, som ger individen medvetenhet 

om resultat och strategier. Feedbackaspekten på teorin gör den mer dynamisk eftersom det 

visar att vi är individer som utvärderar det vi gjort och kan ändra vårt målbeteende om vi inte 

nått tillräckligt bra resultat eller märker att strategier som valts inte är de bäst lämpade.  

Ponera att en individ har som mål att klara en svår tenta, som personen misslyckas med första 

försöket. I andra försöket kan detta leda till att individen koncentrerar sig mer på att leta 

material på biblioteket (riktning), ökar antalet timmar för att läsa igenom kursmaterial 

(ansträngning), börjar plugga tidigare än förra gången (uthållighet) och tar mer hjälp av 

handledare och lärare (strategi). Om en individ gör några eller alla av dessa saker är det troligt 

att han/hon kommer klara det svåra målet, nämligen att få ett bra betyg på tentan (Locke & 

Latham, 1990). 

     Under ett utvecklingssamtal är det viktigt att medarbetare får feedback och återkoppling på 

mål som satts upp under föregående utvecklingssamtal. Dessa mål kan vara både personliga 

och arbetsmässiga. Återkopplingen under utvecklingssamtal är viktig då det ger individen 

information om resultat, i enighet med Locke och Latham (1990).  

 

Planering 

Enligt Ronthy-Östberg och Rosendahl (1992) ökar arbetsmotivationen för den anställde om 

utvecklingssamtal genomförs minst två gånger per år, där den anställde kan ventilera om sin 

arbetssituation.  

      Innan ett utvecklingssamtal genomförs måste cheferna förbereda sig. Först och främst bör 

de som håller i utvecklingssamtalen bli informerade om allmänna riktlinjer. Det bör vara t.ex. 

företagets policy, förväntade resultat, under vilken period utvecklingssamtalen kommer 

genomföras och generella frågor som berörs. Vidare bör även en samtalsguide delas ut.        

     Innan utvecklingssamtalet bör medarbetaren fundera över sina arbetsuppgifter, eventuella 

anteckningar från förra utvecklingssamtalet, sina prestationer samt eventuella önskemål om 

utvecklingsmöjligheter (Jönsson, 2004).  

     Jönsson (1989) anser det viktigt att förbereda ämnen som skall diskuteras under 

utvecklingssamtalet, som både innefattar både jobb och privatliv. Därmed lämnar Jönsson 

(1989) inget utrymme för löneförhandlingar i utvecklingssamtalet. 

 

Genomförande och innehåll 

Tidsramar för utvecklingssamtalet bör ligga på en till två timmar och utvecklingssamtalet bör 

genomföras i en miljö utan störmoment där chef och medarbetare samtalar på en likställd nivå 

(Lindgren, 2001). I kontextmodellen menar Maltén (1998) att det under ett utvecklingssamtal, 

är viktigt att förstå den inverkan kontexten har på utvecklingssamtalets kvalité (Maltén, 

1998). Vetskapen om den inverkan kontexten har på samtalet gör att åtgärder kan vidtas. 

Ponera att ett utvecklingssamtal sker i ett tyst och lugnt arbetsrum istället för ett fikarum 

under lunchtid. Med största sannolikhet så kommer resultatet bli bättre i arbetsrummet då 

störningsmoment och liknande tagits bort. Den inverkan som störningsmoment såsom oljud, 

andra personer etc. har är viktig att ta hänsyn till. Vidare gäller det att även ta hänsyn till 

social/emotionell kontext och kulturell kontext för att dessa inte skall skapa några hinder eller 

problem under utvecklingssamtalet. Maltén (1998), talar om hur samtalets kvalité påverkas av 

kontexten vilken samtalet förs i och nämner tre olika: Fysisk, social/emotionell, kulturell. 

 

● Fysisk kontext, här handlar det om var utvecklingssamtalet sker. Det kan vara t.ex. ett 

arbetsrum eller ett café. 

● Social/emotionell kontext, handlar om vilken maktfördelning som finns och vilket klimat 

parterna befinner sig i. Kan t.ex. vara ett möte där en person eventuellt leder samtalet mer än 

den andra.  
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● Kulturell kontext, hur det ser ut gällande värderingar och livsfrågor. Exempel här kan vara 

hur personen ställer sig till förseningar. 

 

Gällande innehållet i ett utvecklingssamtal kan det skilja sig beroende på vilket syfte som 

finns. Utvecklingssamtalet kan innehålla både arbetsmässiga frågor och personliga önskemål 

och funderingar. Dessa frågor kan beröras under två faser som utvecklingssamtalet befinner 

sig i, känslofasen och logikfasen. Dessa två faser avspeglar vad som diskuteras under 

samtalet. Logikfasen, där diskuteras fakta och liknande, dvs. sådant som inte är personligt. I 

känslofasen däremot diskuteras känslor, attityder och liknande. Här går samtalet in på djupet 

hos medarbetaren och personliga tankar och känslor kommer fram (Ronthy-Östberg & 

Rosendahl, 1992).  

 

    
Figur 2. Grafen visar mellan vilka faser ett utvecklingssamtal bör pendla. Fritt tolkat från Ronthy-Östberg och 

Rosendahl (1992). 

 

Modellen visar på vilka faser som ett utvecklingssamtal bör pendla mellan. Detta för att 

samtalet inte skall bli ett informationssamtal från chefens sida, utan ett samtal som utvecklar 

både chef och medarbetare. Ömsesidigheten avspeglas tydligt när ett samtal är av denna typ. 

     Under ett utvecklingssamtal så kan den känsliga delen av samtalet handla om 

medarbetarens inre behov, t.ex. arbetstillfredsställelse. Alltså vad som skall utföras och hur de 

skall utföras, t.ex. uppgiftsvariation och autonomi (Jönsson, 1989). Därför väljer författarna 

till studien att presentera Hackman och Oldhams (1976) teori som handlar om hur 

förhållanden i arbetet påverkar motivation och tillfredsställelse. Arbetstillfredsställelse är en 

viktig aspekt som kan diskuteras under utvecklingssamtalet. Ett syfte med utvecklingssamtalet 

kan vara att öka arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse (Jönsson, 1989), vilket gör det 

relevant att använda Hackman och Oldhams modell i uppsatsen. I modellen ingår ett antal 

jobbdimensioner som skapar olika psykologiska tillstånd hos individen, som i sin tur bidrar 

till både personliga och arbetsmässiga resultat. 
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Figur 3. The job characteristics model of work motivation (Hackman & Oldham, 1976 s. 256). 

 

     Jobbdimensioner 

I job characteristics model definieras fem olika jobbdimensioner. Dessa är uppgiftsvariation, 

uppgiftsidentifikation, uppgiftens betydelse, autonomi och återkoppling. 

Uppgiftsvariation handlar om i vilken utsträckning ett arbete varierar i olika uppgifter, där ett 

antal färdigheter och talanger krävs för att kunna utföra dessa uppgifter. Vidare handlar 

uppgiftsidentifikation om att den anställde skall få genomföra uppgiften från början till slut, 

med synliga resultat och även tydligt kunna se den enskilda arbetsuppgiftens betydelse för 

helheten. 

Dimensionen uppgiftens betydelse handlar om i vilken utsträckning ett jobb kan påverka liv 

och arbete för andra människor, både i organisationen och utomstående miljöer. Autonomi 

handlar om i vilken grad ett arbete ger frihet och självständighet till invididen för att 

schemalägga arbetsuppgifter och själv bestämma hur de skall genomföras. Jobbdimensionen 

återkoppling handlar om ifall individen får direkt och klar information om effektiviteten på 

prestationen (Hackman & Oldham, 1976).   

 

     Psykologiska tillstånd 

De tre dimensionerna uppgiftsvariation, uppgiftsidentifikation och uppgiftens betydelse, 

bidrar tillsammans till det psykologiska tillståndet upplevd meningsfullhet på arbetsplatsen. 

Detta tillstånd handlar om i vilken grad individen upplever att arbetet genererar 

meningsfullhet och ett värde. Individen upplever positiva känslor när denne får medvetenhet 

om resultatet på en uppgift som denna presterat bra på och som individen bryr sig om 

(meningsfull uppgift). Autonomi är den dimension som bidrar till det psykologiska tillståndet 

upplever ansvar för resultatet, som handlar om att individen känner sig personligen ansvarig 

för de resultat som den presterat. Den sista dimensionen återkoppling, bidrar till tillståndet 

medvetenhet om den faktiska arbetsprestationen. Detta tillstånd handlar om i vilken 

utsträckning individen vet och förstår hur effektivt den har presterat på sitt arbete. 

     När en individ förstår de resultat som denne fått och om det har någon positiv effekt på 

andra människor, så skapar det meningsfullhet i arbetet (Hackman & Oldham, 1976).  

     Dessa psykologiska tillstånd kan vara ämnen under ett utvecklingssamtal att diskutera, 

t.ex. meningsfullhet på arbetsplatsen, positiva/negativa känslor på arbetsplatsen och hur de 

känner personligt ansvar (Ronthy-Östberg & Rosendahl, 1992). 
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Personliga och arbetsmässiga resultat 

De psykologiska tillstånd som beskrivs ovan leder till hög intern arbetsmotivation, hög kvalité 

på arbetsprestationen, hög arbetstillfredsställelse samt låg frånvaro och varsel. 

     Denna modell visar att individer som siktar högt och vill utvecklas kommer att respondera 

mer positivt på ett arbete som har hög motivationspotential, jämfört med de individer som har 

låg vilja att utvecklas (Hackman & Oldham, 1976). 

 

Uppföljning och återkoppling 
Utvecklingssamtal är både tids och energikrävande vilket gör att det bör visa någon form av 

resultat. Dessa resultat framkommer tydligast vid en uppföljning. Denna uppföljning är 

avgörande för framtida utveckling, sker inte denna kommer medarbetarens förtroende för 

chefen att minska. Det är inte rimligt att alla utvecklingssamtal kommer få positiva resultat för 

alla individer, men det är ändå viktigt med uppföljning och den som har ansvaret för detta är 

chefen. Det krävs uppföljning och att vidta åtgärder om man vill skapa förändring (Jönsson, 

1989). Genom att göra uppföljningar visar chefen att man tar utvecklingssamtalet på allvar, 

man skapar också trygghet eftersom man visar att man är villig att ta ansvar (Ronthy, 2004) 

 

Effekter av utvecklingssamtal 

I en studie av Schaller (1992) undersöktes sambandet mellan kvalitén på ett utvecklingssamtal 

och medarbetarnas syn på den psykosociala arbetsmiljön. Studien visar att det finns 

signifikanta skillnader mellan bra utvecklingssamtal och dåliga utvecklingssamtal. Bra 

utvecklingssamtal kännetecknas av en hög problemlösningsnivå, som handlar om att även 

känsliga frågor behandlas. Vidare är vikten av bekräftelse betydelsefull, då människan 

ständigt söker bekräftelse på vad som sägs. Den sista faktorn som kännetecknar ett bra 

utvecklingssamtal är vikten av att sammanfatta och göra en värdering av det aktuella samtalet. 

Det handlar om att man kan sammanfatta vad som pratats om och även fråga varandra om 

kommunikationen skett på ett bra sätt och att syftet nåtts med utvecklingssamtalet. Den grupp 

som upplevt att deras utvecklingssamtal varit bra jämfört med den grupp som upplevt att 

deras utvecklingssamtal varit dåliga, har högre medelvärde i följande aspekter av arbetet och 

arbetssituationen: utveckling och avancemang, egenkontroll, arbetsgemenskap och 

engagemang (Schaller, 1992).  

 

Schou (1991) har i sin doktorsavhandling som syfte att undersöka, genom en kvantitativ 

metod, vilka faktorer som påverkar arbetsmotivationen hos ingenjörer. Totalt deltog 780 

personer från 44 arbetsplatser i undersökningen, vilket motsvarar 71 % av de tillfrågade. 

Bland de faktorer som Schou (1991) visade var viktiga för arbetsmotivationen, fanns 

utvecklingssamtal. Schou (1991) har visat att utvecklingssamtal har en positiv inverkan på 

arbetsmotivationen. De deltagare som angav att de har utvecklingssamtal känner sig mer 

motiverade, upplever att målen är tydligare och att de fick mer återkoppling på målen än vad 

de personer som angav att de inte hade några utvecklingssamtal. Det fanns även signifikanta 

skillnader mellan grupperna gällande arbetstillfredsställelse och upplevelser av arbetsklimatet.  

 

Mikkelsen (1998) gjorde en fallstudie på Statoil i Norge och undersökningen har skett utifrån 

ett socialkulturellt perspektiv, d.v.s. den sociala omgivningen är i samspel med individen. I 

studien kom Mikkelsen fram till att utvecklingssamtal ökar tillfredsställelse genom 

återkoppling från chefen. Vidare ökar öppenheten och tilliten som en del av denna process. 

Detta menar Mikkelsen (1998) har positiv påverkan på yrkesmässiga arbetsförhållanden som 

leder till att medarbetare kan få mer ansvar. 
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       Performance appraisal 

Performance appraisal (PA) är den del av ett utvecklingssamtal där fokus ligger på 

medarbetaren genom att chefen värderar arbetsprestationer och resultat (Knippen & Green, 

1990; Miller, 1997) . Performance appraisal är det engelska begreppet av den del under ett 

utvecklingssamtal som behandlar utvärderingen av arbetsresultat. 

Den korrekta översättningen på Performance Appraisal är resultatfeedback, dvs. att ge 

medarbetare information om hur deras prestation varit, både på individ-, grupp-, och 

enhetsnivå (Pritchard & Payne, 2003). Motivationen ökar vid användning av PA-samtal. 

Medarbetarna är mer motiverade att uppnå mål när deras chef har en öppen kommunikation 

(Merritt, 2007).  

PA-samtal är ett bra verktyg som ett företag kan använda när viktiga beslut skall fattas 

rörande t.ex. lön och befordring (Espinilla, Andrés, Martínez & Martínez, 2012). 

     Martin och Bartol (2003) undersökte i en kvantitativ studie vilka faktorer som påverkar 

framgången med interkulturella PA-samtal, d.v.s. PA-samtal mellan två personer där 

nationalitet och kultur skiljer dem åt. Totalt deltog 94 amerikanska multinationella företag. 

Martin och Bartol (2003) visade i studien att det att mellan prestationsförväntningar, rättvisa 

och karriärsutveckling finns ett positivt signifikant samband med upplevd framgång med PA-

samtal.  

     Vasset, Mamburn och Furunes (2011) menar att den tidigare forskning som finns kring 

PA-samtal visar att det finns en variation i hur mycket PA-samtal påverkar motivationen, 

beroende på vilken yrkeskategori man tillhör. Författarna använde en kvantitativ metod, där 

de delade ut enkäter till 600 anställda, där 62 % svarade. Studien visade att sjuksköterskor i 

Norge upplever högre arbetsmotivation av PA-samtal.  

     Krats och Brown (2012) gjorde en kvantitativ studie i syfte att undersöka hur icke-fackliga 

arbetstagare responderar på PA-samtal. I undersökningen skickades 440 enkäter ut till 

urvalspersonerna och 408 svarsenkäter kom tillbaka. Krats och Brown (2012) visar i sin 

studie att det finns ett positivt samband mellan tillfredsställelsen i att använda PA-samtal och 

arbetstillfredsställelse, utvecklingsfokus och målsättning. 

     Gray (2002) är i sin artikel kritisk mot PA-samtal. Gray (2002) menar att mänskliga 

arbetsbeteenden är så komplexa att de inte går att förutse. När PA-samtal används bör 

återkoppling ske och i många fall brister det i den kunskap som utvärderaren har. Gray (2002) 

menar att de skäl, till att PA-samtal inte fungerar, är bland annat att den anställdes lönenivå 

inte styrs av de faktiska arbetsuppgifter den utför. Ett exempel på detta är att man arbetar i 

grupp men utvärderas individuellt. Ett annat skäl till att Gray (2002) anser att PA-samtal inte 

fungerar är att tidpunkten då PA-samtalen hålls ofta är illa vald. Det kan vara t.ex. att de hålls 

i början av året eller i slutet av året, under eller efter julstress och många anställda som vill ha 

semester. Gray (2002) menar även att det är svårt som människa att vara helt objektiv vilket 

medför att diskriminering kan förekomma.  

     PA har både positiva och negativa effekter på arbetsmotivationen. Merritt (2007) talar om 

hur PA är gynnande för arbetsmotivationen då medarbetaren får delta i målsättningsarbetet 

genom en öppen kommunikation, medan Gray (2002) skriver i sin artikel att PA inte gynnar 

arbetsmotivation, utan att det är lönen som gör det. Den faktor som är avgörande för denna 

skillnad i effekter är engagemang, hur mycket medarbetaren får möjlighet att engagera sig i 

processen att nå resultatet. En individ som känner sig mer delaktig i bland annat 

målsättningsarbetet kommer uppleva en högre grad av motivation (Mikkelsen, 1998). 

 

Frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att få kunskap om vad utvecklingssamtal innehåller och hur ett 

företag använder utvecklingssamtal.  
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I denna uppsats ligger fokus på följande teman: syfte med utvecklingssamtal, planering, 

genomförande och innehåll samt återkoppling och uppföljning. Vidare har hur 

utvecklingssamtalet upplevs av chefer och medarbetare i en organisation undersökts. 

      Utifrån detta syfte har författarna formulerat följande frågeställning: 

 

Vad är utvecklingssamtal? 

Vad innehåller ett utvecklingssamtal? 

Hur använder företaget utvecklingssamtal och hur upplevs det av chefer och medarbetare? 

 

Metod 

Intervjupersoner och urval 

Deltagarna i undersökningen var alla män i medelåldern, totalt sex stycken. Tre av de 

intervjuade håller i utvecklingssamtal och de tre andra tog emot utvecklingssamtal. Alla sex 

arbetar på samma enhet, men det varierar vilken avdelning de sitter på. Några av de tre 

medarbetarna har inte utvecklingssamtal med någon av de tre cheferna. Anställningstiden på 

företaget skiljde sig både medarbetare och chefer emellan, med allt från tre år till 13 år. 

 

Material 

Det material som användes var två olika intervjuguider, en för chefer (bilaga 1) och en för 

medarbetarna (bilaga 2). Båda intervjuguiderna var uppdelade i fyra teman: syfte, planering, 

genomförande/innehåll och återkoppling/uppföljning. Temat syfte med utvecklingssamtal 

avser författarna innehålla vad målet med utvecklingssamtalet är, vilken policy som finns och 

om det kan kopplas till löneförhandlingar. Planering är den del där förberedelser inför 

samtalet ingår (t.ex. en mall), personlig inställning och förväntningar samt antalet planerade 

utvecklingssamtal under ett år. I temat genomförande och innehåll ingår innehåll under 

samtalet, var och hur länge det ägt rum samt hur kommunikationen skett.  

Temat återkoppling och uppföljning innehåller i vilken form och utsträckning uppföljning 

gjorts, om någon återkoppling skett samt eventuella förbättringsmöjligheter. 

     Under intervjuerna användes en mobiltelefon för att spela in. Eftersom intervjuerna var de 

enda informationskällorna så var det viktigt att spela in, vilket är något som både Patton 

(1990) och Maykut och Morehouse (1994) styrker. 

 

Etik 

Den information som alla deltagare tog del av innan intervjuerna, var följande; varje intervju 

är anonym, informationen är konfidentiell och kommer enbart användas i denna uppsats, de 

måste godkänna inspelning. Deltagarna informerades också om att de har all rätt att när som 

helst avbryta intervjun samt att informationen under intervjuerna inte kommer kunna knytas 

till någon enskild deltagare. 

 

Procedur 

Kontakten med företaget skedde genom en samordnare, som upprättade ett schema för vilka 

som skulle intervjuas och tider för när intervjuerna skulle genomföras. Detta gjorde att 

författarna inte hade någon möjlighet att påverka urvalsprocessen. Innan intervjuerna, 

informerades varje deltagare om de etiska riktlinjer som gäller. Efter detta genomfördes 

intervjuerna som var cirka 60 minuter långa. För att deltagarna skulle känna sig trygga, valde 

författarna att genomföra dessa på deltagarnas arbetsplats.   

 

Analys metod 

Den analysmetod som använts är Ad hoc (Kvale, 1997), vilket innebär att det inte används 

någon standardmetod för analyserna. 
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Intervjuerna lästes igenom och en generell översiktbild av alla intervjuer skapades. När detta 

gjorts, gick författarna in mer djupgående i svaren och tog ut yttranden som upprepats, 

tolkade yttranden och fokuserade på utvalda avsnitt som var relevanta i sammanhanget. Detta 

är en teknik som gör att man kan finna förbindelser och strukturer som är av betydelse för 

uppsatsen (Kvale, 1997).  

 

Metod diskussion 

Den metod som används har varit kvalitativ, dvs. fokus har legat på att förstå 

utvecklingssamtal och hitta mönster i hur utvecklingssamtalet används (Trost, 2007).  

I kvalitativa studier är det svårt att uttala sig om validitet och reliabilitet.  

Begreppet reliabilitet syftar till hur tillförlitligt mätningen är, vilket ofta innebär hög 

standardisering, för att utesluta slumpens påverkan. Hög reliabilitet innebär ofta att samma 

svar fås vid upprepande mätningar (Trost, 2010). När kvalitativa studier genomförs är det 

dock svårt att ha hög standardisering då missuppfattning och felsägningar kan gynna 

analysen. Vidare är inte människan statisk utan utvecklas och lär sig nya saker hela tiden 

(Trost, 2010).  

     Validitet handlar om att man mäter det som avser att mätas (Trost, 2010). De frågor som 

använts i denna studie är framtagna utifrån syftet med uppsatsen. Detta gör att frågor mäter 

det som de är avsedda att mäta, dock kan misstolkningar ske vilket bridrar till att validiteten 

sjunker. Vidare kan även social önskvärdhet uppstå, vilket betyder att intervjupersonerna ger 

de svar som de tror förväntas av dem (Trost, 2010). Författarna försökt undvika social 

önskvärdhet genom att skapa en trygg miljö under intervjuerna och att tydligt informera om 

de etiska riktlinjer som satts upp. 

     Då etiska riktlinjer satts upp inför intervjuerna kommer trovärdigheten öka då deltagarna 

känner att de kan svara ärligt på frågorna, utan några eventuella påföljder. Trovärdighet syftar 

till att författarna kan visa att de data som samlats in är seriös och relevant för studien (Trost, 

2010). 

 

Resultat 

Intervjuerna har gjorts med tre medarbetare och tre chefer på företaget. De sex intervjuerna 

redovisas utifrån undersökningens fyra teman, där det under varje tema är uppdelat i vad 

medarbetare sagt och vad chefer sagt. I resultatet har författarna sammanfattat intrycken från 

intervjuerna och belyst ett antal aspekter med citat.  

Varje deltagare betecknas med intervjuperson (IP), följt av ett slumpat nummer då ingen skall 

vara medveten om i vilken ordning intervjuerna genomförts.  

  

Syfte med utvecklingssamtal 

     Organisation 

Organisationens syfte med att bedriva utvecklingssamtal är enligt högsta ledningen 

 

”För att få veta behovet av utvecklingsinsatser skall närmaste chef minst en gång årligen 

hålla PU-samtal (personalutvecklingssamtal) med varje anställd, varvid individuella mål och 

krav diskuteras och utbildningsbehovet bedöms. Resultatet av samtalet bör dokumenteras med 

punkter som anger vad man kommit överens om, ansvaret för att det genomförs och tidplan 

för genomförandet.  

PU-samtalen är ett viktigt redskap för det målinriktade ledarskapet, där chefen skapar 

förutsättningar för inflytande. Chef och medarbetare har i utvecklingssamtalet möjligheter att 

skapa god kontakt där båda parter kan påverka varandra. Medarbetaren skall ges möjlighet 

att se sambandet mellan sina egna handlingar och företagets mål.  



10 
 

Genom att medarbetaren förstår målen och ser dem som meningsfulla, utvecklar 

vederbörande också en egen vilja att nå dem.” (Mailkontakt 2012-12-03) 

 

     Chef 

De tre cheferna menade alla att utvecklingssamtal användes för att kunna se till den enskilda 

individens utveckling och prestation. De menade även att utvecklingssamtal används för att 

kunna lyfta fram saker som medarbetaren och chefen anser vara viktiga, både arbetsmässiga 

och personliga frågor.  

IP2s syfte med utvecklingssamtal är 

 

”Det är framför allt att få en tid med medarbetaren, att man avsätter en tid någon gång per 

år, en till två gånger per år, där man ger möjlighet att prata om trivsel, 

utvecklingsmöjligheter, vad det kan finnas för arbetsuppgifter som kan stimulera, motivera, 

engagera.” 

 

IP3 nämner vikten av att alla skall sträva åt samma håll, där utgångspunkten är 

verksamhetsplanen.  

     IP3 och IP4 arbetar med individuella målsättningar för sina medarbetare, såväl 

arbetsmässiga som personliga mål. Enhetens eller avdelningens mål ligger till grund för de 

mål som sätts upp under ett utvecklingssamtal. IP2 arbetar mer generellt mot enhetens eller 

avdelningens mål och bryter inte ner det i personliga mål. En av cheferna använder sig av ett 

skattningssystem under utvecklingssamtalen, där medarbetarna blir värderade utifrån en skala. 

Utifrån detta kan nya mål sättas upp. 

     Alla tre cheferna har valt att separera utvecklingssamtal och lönesamtal, dock ansåg de att 

likheter finns. 

 

     Medarbetare 

Medarbetarna sa alla att deras syfte med utvecklingssamtal är att få en möjlighet att stämma 

av med sin chef hur arbetet fortgår och hur deras arbetsinsats upplevs. Ämnen som 

framtidsutsikt och trivsel var också faktorer som nämndes. 

     IP1 uttrycker sina personliga syften med utvecklingssamtal 

 

”Det handlar ju om en avstämning (harkel) mellan arbetsgivaren och mitt förhållande där 

jag är, jag kommer hit och ska göra ett jobb och får ersättning för det. Dels att jag gör rätt 

saker på min arbetstid och att jag gör det i förhållandevis till de förmåner jag har.  

Dels att jag ska trivas på mitt arbete och stanna kvar, så att jag kvarstår som en tillgång för 

företaget. Det är meningen att jag ska trivas och att företaget ska trivas.” 

 

Vidare var två av tre medarbetare positiva till att utvecklingssamtal och lönesamtal var två 

skilda möten. Ett exempel är IP6, som uttrycker att det i utvecklingssamtal skall ingå 

personliga aspekter och i lönesamtal skall medarbetarens prestationer utvärderas. Därför vill 

IP6 hålla det som två skilda samtal. IP5 uttrycker dock motsatsen: Jag tycker att lönesamtal är 

ju en del av PU-samtalets naturliga innehåll, det är någonting mellan mig och företaget. 

     Ingen av medarbetarna har tydliga individanpassade mål, utan det är enhetens eller 

avdelningens mål som de arbetar mot. IP1 och IP5 uttrycker en önskan om individanpassade 

mål. IP5 uttrycker en speciell önskan om specifika och mätbara mål som kan följas upp 

årligen. 
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Planering 

     Chef 

Samtliga chefer förbereder sig genom att gå igenom anteckningar från föregående 

utvecklingssamtal. Två av tre skickar ut dessa anteckningar till medarbetaren och den tredje 

ansåg det vara upp till medarbetaren att gå igenom sina egna anteckningar.  

     Cheferna har använt företagets mall för utvecklingssamtal som grund, men i olika 

utsträckning då t.ex. IP2 och IP3 använder delar från den, medan IP4 strukturerat om mallen 

och gjort sin egen version av den. IP4 uttalar sig på följande vis angående mallen 

 

”Har man ingen idé om hur man ska lägga upp det så använder man mallen, jag har inte sett 

det som att företaget har sagt att det är såhär man måste köra. Det kanske är missuppfattning 

från min sida, så jag kör inte på det sättet. Jag har de senaste, detta är det tredje året försökt 

att göra det lite mer mätbart. ” 

 

Cheferna har ett formellt utvecklingssamtal med varje medarbetare per kalenderår. 

     Cheferna förväntar sig att deras medarbetare kommer förberedda till utvecklingssamtalet. 

IP2 och IP3 uppmuntrar till det, på så vis att de skickar ut förberedande frågor och 

anteckningar från föregående utvecklingssamtal. IP4 anser det vara bådas ansvar att gå 

igenom anteckning och komma förberedda.  

     Cheferna finner det tillräckligt att ha ett utvecklingssamtal per kalenderår med varje 

medarbetare, då två av tre har en avstämning var 14:e dag. 

     Cheferna bedrev lönesamtal och utvecklingssamtal åtskilda, även om de ansåg att det finns 

likheter. 

 

     Medarbetare 

Samtliga medarbetare kollar igenom anteckningarna från föregående utvecklingssamtal och 

om det är några egna noteringar de vill ta upp. IP6 och IP1 känner till att mallar finns att fylla 

i, men väljer att inte använda sig av dessa. IP5 använder ingen mall och känner heller inte till 

om det finns någon mall att tillgå.  

     Här kommer ett exempel på hur IP6 förbereder sig inför utvecklingssamtalet 

 

”Jag kikar på tidigare samtal och de underlag vi haft på som samtalen, och sedan har vi 

ändrat på det innehållet under resans gång, och det har ju varit ömsesidigt, det har nog 

kommit inspel från båda parterna i det sammanhanget, så även den delen har utvecklats och 

det tycker jag är positivt också att det inte blir statiskt utan det förbättras också.” 

 

Medarbetarnas genomgående förväntningar är att deras syfte med utvecklingssamtal uppfylls. 

Samtliga medarbetare är överens med cheferna om att antalet utvecklingssamtal är tillräckligt, 

då de även har en avstämning var 14:e dag med sin chef. 

 

Genomförande och innehåll 

     Chef 

Varaktigheten under de tre chefernas utvecklingssamtal är minst en timme. Platsen där de sker 

skiljer sig dock, då en chef gärna bjuder in sig själv till medarbetarens arbetsrum, en vill 

bedriva dessa samtal på neutral plats och den tredje bjuder in medarbetarna till sitt eget kontor 

även om det kunde skilja sig från fall till fall. Alla chefer hoppas på att samtalsklimatet under 

utvecklingssamtalet är tryggt och att det ska kännas som person till person istället för chef till 

medarbetare.  
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IP4s funderingar kring detta är 

 

”Chefen tror att det är mer en diskussion mellan två likar, och medarbetaren känner 

avståndet.” 

 

IP4 fortsätter 

 

”När jag sitter och har mitt samtal med min chef, så känner jag ju väldigt tydligt att jag sitter 

hos min chef. Det skulle jag inte tänka mig att jag skulle vara tvärtom i mitt fall.” 

 

En chef upplever dessutom hur kulturella skillnader kan påverka utvecklingssamtalet, på så 

vis att utländska medarbetare är vana vid att diskussioner förs på annat vis, t.ex. vid 

löneförhandlingar. 

     Uppdelningen mellan arbetsrelaterade ämnen och personliga ämnen under 

utvecklingssamtalen skiljer sig cheferna emellan.  

     Under samtliga intervjuer med chefer har det framkommit att inga specifika 

arbetsuppgifter diskuteras, utan detta kommer efter hand i det vardagliga arbetet. IP2 

uttrycker sig  

 

”Det är väl lite under trivsel där jag frågar eller vill att man berättar rätt brett och det är 

inget jag söker, men många gånger så kommer det upp väldigt privata grejer som kan vara 

väldigt känslosamt. Jag tycker att det är viktigt för det också så man får, man kan få lättare 

förståelse i vardagen om man får den biten också när det händer saker.” 

 

IP3 och IP4 menar att stora personliga diskussioner och eventuella tragedier är bättre lämpade 

i enskilda möten avsedda för detta. Vilket gör att fokus ligger på arbetsrelaterade frågor under 

utvecklingssamtalen, det kan t.ex. vara uppgifter av stor betydelse eller aspekter som behöver 

förbättras. 

 

     Medarbetare 

Det vanligaste är att de tre medarbetarna har sina utvecklingssamtal i respektive chefs 

arbetsrum. Samtalen upplevs ömsesidiga av samtliga medarbetare och de upplever även att 

både chef och medarbetare får lika mycket utrymme i samtalet. 

     IP1 och IP5 uttrycker sin vilja att ha mer personliga än arbetsrelaterade diskussioner under 

sina utvecklingssamtal, medan IP6 anser att de personliga delarna tillhör vardagspratet. I 

verkligheten ligger fokus på arbetsrelaterade ämnen under samtliga medarbetares 

utvecklingssamtal. IP6 och IP1 reflekterar över balansen mellan privatliv och arbetsrelaterat i 

utvecklingssamtal 

 

IP6 

”Vi har en öppen och trevlig attityd. Vi dryftar i det dagliga även privata saker. Men det är ju 

kanske inte det vi fokuserar på i utvecklingssamtalen.” 

 

IP1 

”Jag skulle gissa på att, alltså det känns som att jag styr ganska mycket över det själv, jag 

brukar se till så att det ligger ganska mycket på den personliga delen, i alla fall minst hälften 

på den personliga delen. Det är ju ändå så att, det är ju egenskaper som gör att man gör 

vissa saker i arbetet. 
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Utvärdering och återkoppling 

     Chef 

Cheferna påtalar alla vikten av uppföljning och återkoppling. IP2 och IP3 sammanställer det 

som sägs under utvecklingssamtalet och skickar det till medarbetaren som antingen godkänner 

det eller kommer med invändningar som diskuteras efteråt. IP4 anser det vara upp till var och 

en att föra anteckningar. IP3 berättar om vikten av feedback och uppföljning, då dessa är 

grunden i den personliga utvecklingen. IP2 reflekterar 

 

”14-dagarssamtalen är en ju uppföljningssamtal egentligen både med arbetsuppgifter under 

en den gångna perioden och rent på ge varandra feedback.” 

 

     Medarbetare 

Alla tre medarbetare är överens om att uppföljning är viktigt och en förutsättning för att kunna 

utvecklas. Samtliga medarbetare får någon typ av uppföljning, oftast genom att anteckningar 

från samtalet skickas ut, där det står vad man diskuterat och kommit fram till.  

Eftersom samtliga av de författarna intervjuat har 14-dagarsamtal, där allt som är relaterat till 

arbete diskuteras, blir det en naturlig del av uppföljningen. De eventuella mål som sattes upp 

under föregående utvecklingssamtal följs upp och nya mål sätts. 

 

Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att få kunskap om vad utvecklingssamtal innehåller och hur ett 

företag använder utvecklingssamtal. I denna uppsats låg fokus på följande teman: syfte med 

utvecklingssamtal, planering, genomförande och innehåll samt återkoppling och uppföljning. 

Vidare har hur utvecklingssamtalet upplevs av chefer och medarbetare i en organisation 

undersökts. 

 

Syfte med utvecklingssamtal 

Organisationens övergripande syfte med utvecklingssamtal är att chefer skall få veta behovet 

av utvecklingsinsatser och medarbetarnas välmående. Utvecklingssamtal ger möjligheter för 

både chef och medarbetare att påverka varandra. Under utvecklingssamtalen är det viktigt att 

chefen skapar drivkraft och motivation hos medarbetaren. Organisationens syfte stämmer 

överens med Jönsson (2004) och Mehrens (1998) om att utvecklingssamtalet bör främja 

lönsamhet och utveckling i dess olika former, samt att medarbetaren skall få möjlighet att 

påverka sin arbetssituation. Forskning (b.la. Churchill, 2010) visar även att det är viktigt att 

företaget har ett tydligt syfte med utvecklingssamtalet för att rätt information ska komma 

fram. Jönsson (1989) menar att företaget kan ha olika syften med utvecklingssamtal, 

exempelvis ökad arbetsmotivation. I Goal setting theory av Locke och Latham (1990) är ökad 

arbetsmotivation en effekt av mål acceptans och mål engagemang. Företaget strävar efter att 

skapa mål acceptans och mål engagemang genom att medarbetaren skall se ett tydligt 

samband mellan företagets mål och sina egna handlingar. Det är något som skall leda till 

meningsfullhet och motivation i arbetet (Locke & Latham, 1990). 

     Cheferna var alla överens om att utvecklingssamtal används för att se till medarbetarens 

utveckling och prestation, detta i enighet med Jönsson (1989) som menar att chefen bör få 

mer kunskap om individens arbetssituation och prestation. Detta belyses av en chef i 

föreliggande studie på följande sätt 

 

”Det är framför allt att få en tid med medarbetaren, att man avsätter en tid någon gång per 

år, en till två gånger per år, där man ger möjlighet att prata om trivsel, 

utvecklingsmöjligheter, vad det kan finnas för arbetsuppgifter som kan stimulera, motivera, 

engagera.” 
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I linje med Ronthy (2004) används avdelningens eller enhetens mål i det vardagliga arbetet, 

då företaget önskar att alla skall sträva åt samma håll. I målsättningsarbetet hade 

avdelningsmålen eller enhetens mål kunnat brytas ner i tydliga individuella delmål, då det 

skulle kunna resultera i effektivare feedback. Feedback är en viktig aspekt i Goal setting 

theory (Locke & Latham, 1990) då det är lättare att se om individen arbetar i rätt riktning mot 

måluppfyllelse. Locke och Latham (2006) menar att ju mer specifika mål individen har, desto 

mer precis prestation. I linje med tidigare forskning kan företaget gynnas av att sätta upp mer 

specifika och individanpassade mål, vilket också önskas av två medarbetare. 

 

Planering 

I företagets policy ingår att varje chef skall ha ett utvecklingssamtal med varje medarbetare 

per kalenderår, dock menar Ronthy-Östberg (1992) att cheferna skall ha minst två 

utvecklingssamtal där arbetssituationen ligger i fokus. Detta är något som Ronthy-Östberg 

(1992) menar leder till ökad arbetsmotivation. 

     Inför varje utvecklingssamtalsperiod får cheferna information om de allmänna riktlinjer 

som gäller och får en samtalsguide utdelad. Det är i linje med det som Jönsson (2004) menar 

bör göras inför utvecklingssamtalen. I intervjuerna har det framkommit att alla inte följer 

mallarna, en intervjuperson uttrycker sig på följande sätt  

 

”Har man ingen idé om hur man ska lägga upp det så använder man mallen, jag har inte sett 

det som att företaget har sagt att det är såhär man måste köra. Det kanske är missuppfattning 

från min sida, så jag kör inte på det sättet. Jag har de senaste, detta är det tredje året försökt 

att göra det lite mer mätbart. ” 

 

Vidare menar Jönsson (2004) att medarbetare och chef bör gå igenom anteckningar från 

föregående utvecklingssamtal för att vara mer förberedda. I föreliggande studie skickar två av 

tre chefer skickar ut föregående utvecklingssamtals dokumentation till medarbetarna innan 

utvecklingssamtalet, medan den tredje anser att det är upp till medarbetaren själv att föra 

anteckningar och läsa igenom dessa inför kommande utvecklingssamtal. Skulle medarbetarna 

vilja ta upp något eget ämne under samtalet, är det upp till dem själva att tänka ut dessa. 

     De tre medarbetarna berättade alla att de innan utvecklingssamtalet läste igenom 

anteckningar från föregående utvecklingssamtal. Vissa av medarbetarna förberedde egna 

punkter som de ville diskutera under utvecklingssamtalet. Detta varierade dock från 

utvecklingssamtal till utvecklingssamtal. Denna förberedelse bör göras innan ett 

utvecklingssamtal enligt Jönsson (2004) . 

     Cheferna lämnar inget utrymme för löneförhandlingar under utvecklingssamtalet, vilket 

stämmer överens med Jönssons (1989) fundering kring vilka ämnen ett utvecklingssamtal 

skall innehålla. 

 

Genomförande och innehåll 

Företagets tidsramar för utvecklingssamtal är att de skall vara cirka en timme långa, vilket 

stämmer bra överens med Lindgren (2001) som säger att utvecklingssamtal skall vara en till 

två timmar långa. 

     Maltén (1998) anser det viktigt att ta hänsyn till kontextens inverkan på samtalskvalitén 

under utvecklingssamtalet. Alla som intervjuades hade sina utvecklingssamtal på en plats där 

de ansåg att de kan sitta och prata i lugn och ro, utan störningsmoment. Ett exempel på en 

sådan miljö är ett arbetsrum, där de flesta av cheferna bedrev utvecklingssamtal. Samtliga 

chefers tanke bakom miljön var att störningsmoment och liknande skulle undvikas i största 

möjliga mån.  
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     Cheferna försöker skapa en trygg miljö under samtalet där två personer konverserar, 

istället för att det blir ett informationssamtal från chefen till medarbetaren. Upplevelsen från 

medarbetarnas sida är att det är ett ömsesidigt samtal, där båda parterna får lika utrymme.  

Detta belyser en intervjuperson som uttrycker sig på följande sätt 

 

”Vi har en öppen och trevlig attityd. Vi dryftar i det dagliga även privata saker. Men det är ju 

kanske inte det vi fokuserar på i utvecklingssamtalen.” 

 

En intervjuperson håller med om att det är en god stämning och trygg miljö under 

utvecklingssamtalet, men reflekterar över hur en medarbetare trots det känner av att den är 

hos sin chef  

 

”När jag sitter och har mitt samtal med min chef, så känner jag ju väldigt tydligt att jag sitter 

hos min chef. Det skulle jag inte tänka mig att jag skulle vara tvärtom i mitt fall.” 

 

Detta citat belyser även vilken maktfördelning som råder under utvecklingssamtalet. Trots att 

cheferna försöker få det att vara två personer som samtalar så är ändå en av cheferna tveksam 

till om upplevelsen är likadan för båda parterna, utifrån sina egna erfarenheter.  

      

Maltén (1998) menar även att skillnader i värderingar och livsfrågor kan påverka samtalets 

kvalité. De som intervjuades anser att värderingar och livsfrågor inte är något som påverkar 

samtalens kvalité, däremot kan inställningen till utvecklingssamtalen och vilken agenda man 

själv kommer med till samtalen skilja sig kulturerna emellan. På företaget som undersökts är 

det ingen skillnad i kvalitén på utvecklingssamtalen, utan det är karaktären på 

utvecklingssamtalen som blir annorlunda. Utifrån intervjuerna med cheferna uppfattar 

författarna att de kulturella skillnader som finns inte avspeglar sig på samtalskvalitén, utan 

istället är det karaktären som blir annorlunda under samtalet, vilket är något Maltén (1998) 

inte berör. 

     Samtalsmodellen som Ronthy-Östberg och Rosendahl (1992) beskriver handlar om att ett 

utvecklingssamtal skall pendla mellan två faser, känslofasen och logikfasen. Känslofasen 

innefattar känslor och personliga tankar och logikfasen innefattar fakta och sakfrågor. I 

intervjuerna berättar två intervjupersoner att de hellre avsätter ett bokat möte där fokus ligger 

på känslomässiga aspekter och därmed lägga större fokus på logikfasen under 

utvecklingssamtalen och enbart berör känslofasen kort. En intervjuperson önskar mer 

personliga aspekter under utvecklingssamtalet medan en intervjuperson anser att det tillhör 

det vardagliga pratet. En intervjuperson uttrycker  

 

”Jag skulle gissa på att, alltså det känns som att jag styr ganska mycket över det själv, jag 

brukar se till så att det ligger ganska mycket på den personliga delen, i alla fall minst hälften 

på den personliga delen. Det är ju ändå så att, det är ju egenskaper som gör att man gör 

vissa saker i arbetet.” 

 

Detta citat belyser vikten av att medarbetaren själv försöker styra och påverka samtalets 

riktning för att det ska bli tillfredsställande. IP1s handlingar under utvecklingssamtalet 

stämmer överens med samtalsmodellen (Ronthy-Östberg & Rosendahl, 1992) som handlar om 

vilka faser som bör beröras och mängden fokus på varje fas, för att öka samtalskvalitén. 

     Hackman & Oldham (1976) beskriver i sin teori fem jobbdimensioner som påverkar 

arbetstillfredsställelsen hos de anställda. Dessa dimensioner är ämnen som kan diskuteras 

under ett utvecklingssamtal.  
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I undersökningen ville författarna se om dessa jobbdimensioner var ämnen som togs upp 

under utvecklingssamtalen på företaget. Uppgiftsvariation är något som diskuteras under en 

intervjupersons utvecklingssamtal.  

 

”Det är framför allt att få en tid med medarbetaren, att man avsätter en tid någon gång per 

år, en till två gånger per år, där man ger möjlighet att prata om trivsel, 

utvecklingsmöjligheter, vad det kan finnas för arbetsuppgifter som kan stimulera, motivera, 

engagera.” 

 

Uppgiftens betydelse diskuteras till viss del, då en intervjuperson berättar om hur det, utifrån 

hans medarbetare, är viktigt att diskutera vilken betydelse uppgiften har och hur resultatet kan 

påverka andra. Dimensionen återkoppling i modellen är inte något som diskuteras under 

utvecklingssamtalen, dock är det något som medarbetarna får kontinuerligt, då bland annat 

genom 14-dagarssamtalen som alla medarbetare uppgav att de har.  

     Utifrån resultatet av intervjuerna diskuteras inte uppgiftsidentifikation och autonomi under 

utvecklingssamtalen. Eftersom Hackman och Oldham (1976) anser att dessa dimensioner 

krävs i arbetet för hög arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse är detta något som bör 

diskuteras under utvecklingssamtalen. Författarna menar dock att modellen är från mitten av 

1970-talet och företaget arbetar på ett modernt sätt i 2000-talet. Modellen blir då omodern 

eftersom de ämnen som diskuterades förr i arbetet är inte lika viktiga att diskutera idag.  

 

Återkoppling 

Jönsson (1989) anser att uppföljning är avgörande för framtida utveckling. Det krävs 

uppföljning och att vidta åtgärder för att skapa en förändring. Uppföljning är ett sätt från 

chefens sida att ta ansvar och skapa trygghet hos sina medarbetare. Detta stämmer överens 

med företaget där samtliga chefer följer upp och ger återkoppling kontinuerligt. Alla 

medarbetare finner återkoppling och uppföljning vara en förutsättning för framtida utveckling.      

     Återkoppling är nyckeln till utveckling då den guidar individen mot ett mål och även 

eventuella korrigerar om man arbetar åt fel håll. Återkoppling är även en viktig läroprocess, 

eftersom det gör att man utvärderar det som gjorts och får en bild av hur effektivt individen 

genomfört arbetsuppgiften (Locke & Latham, 1990; Hackman & Oldham, 1976). 

 

Metodkritik 

Då en person på företaget valt ut vilka som skulle intervjuas kunde författarna inte påverka 

det. Resultatet skulle dock kunna gynnas av en variation i ålder och kön, eftersom alla 

deltagare var män i medelåldern. Självfallet hade fler och längre intervjuer ökat 

trovärdigheten, dock fanns inte utrymme för detta.   

     Författarna anser sig ha valt en lämplig metod för att kunna fokusera på enbart utveckling, 

men hade författarna använt sig av en kvantitativ metod hade svarsmängden varit större och få 

en bredare beskrivning av hur företaget använder sig av utvecklingssamtal.  

 

Slutsats 

Utifrån resultatet kan följande slutsatser dras: 

 

● Utvecklingssamtal används från chefernas sida för att alla skall sträva åt samma håll, lyfta 

fram personliga frågor och motivera. 

 

● Utvecklingssamtal ger möjlighet för medarbetarna att få en avstämning på hur deras 

arbetsinsats upplevs och kunna diskutera framtidsutsikter. 
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● Användning av förberedelsemall skiljer sig mellan cheferna. 

 

● Företaget har ett utvecklingssamtal per kalenderår, minst 60 minuter, vilket räcker för 

deltagarna. 

 

● Uppdelningen mellan arbetsrelaterade ämnen och personliga ämnen under 

utvecklingssamtalen skiljer sig cheferna emellan. 

 

● Utvecklingssamtalen upplevs ömsesidiga. 

 

● Uppföljning efter utvecklingssamtal är viktigt. 

 

Framtida forskning 

Eftersom Krats och Brown (2012) hittat positiva samband önskar Krats och Brown (2012) 

mer forskning kring icke-fackliga arbetstagare och deras reaktioner på PA-samtal. Detta 

finner författarna också intressant, då de arbetstagare som inte är medlemmar i facket inte har 

någon som kan representera dem vid löneförhandlingar.  

     Mängden forskning kring PA-samtal är större än utvecklingssamtal och fokuserar på PA-

samtal i främst USA. Utvecklingssamtal är säreget, vilket gör att mängden studier och 

avhandlingar är begränsad. Författarna önskar mer forskning kring utvecklingssamtal och 

vilka effekter dessa samtal skapar.  

     Den forskning som finns idag är tveksam då det är många personer och mindre grupper 

som tycker och tänker. Detta är även något som Mikkelsen (1998) håller med om, som säger 

att den forskning som hittills finns om utvecklingssamtal inte kan användas för att se om det 

skapar några effekter alls.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide Chefer 

 

Syfte 

Varför vill ni vi ha utvecklingssamtal?  

Vad är syftet och målen med utvecklingssamtal (lönesamtal)?  

Är utvecklingssamtal en del i företagets verksamhetsplan? 

 

Planering 

Har företaget någon mall eller liknade för hur man bör gå tillväga med utvecklingssamtal? 

Förbereder sig chefen inför utvecklingssamtal?  

När äger utvecklingssamtal rum?  

Hur ser din inställning till utvecklingssamtal ut? 

Vad har du för förväntningar på utvecklingssamtalet?  

Hur ser planen ut gällande antal utvecklingssamtal per år? 

 

Genomförande och innehåll 

Använder sig samtalsledaren av företagsmålen i samband med utvecklingssamtalet?  

Vilka på företaget deltar i utvecklingssamtalet?  

När i samtalet behandlas eventuella svåra frågor? 

Hur mycket personliga aspekter tas upp under samtalet? 

Sker individuell målsättning under utvecklingssamtalet (självsatta eller tilldelade eller 

tillsammans)?  

Vart brukar utvecklingssamtal genomföras? 

Vilken typ av klimat är det under samtalet (t.ex. chef till medarbetare eller chef med 

medarbetare)?  

Hur diskuteras individens roll och framtid i företaget under ett utvecklingssamtal? 

Hur diskuteras individens arbetsbeskrivning och eventuella förändringar i den? 

 

Uppföljning 

Är det viktigt med uppföljning? 

Utvärderar chefen varje samtal? 

Förs det någon dokumentation efter samtalen? 

Kopplas utvecklingssamtalen ihop med tidigare utvecklingssamtal? 

Upplevs utvecklingssamtalet som meningsfullt för individen? 

Följs de uppsatta målen upp på något vis? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 – Intervjuguide Medarbetare 

 

Syfte 

Vilka syften har utvecklingssamtalen för dig? 

Vilka likheter mellan utvecklingssamtal och lönesamtal ser du? 

 

Planering 

Hur förbereder du dig inför ett utvecklingssamtal? 

Vad ser du för nytta med utvecklingssamtalen? 

Vilka ämnen är viktiga för dig att beröra? 

Vilka förväntningar har du på samtalet? 

 

Genomförande och innehåll 

Vilka ämnen diskuteras under utvecklingssamtalet? 

Kommer ni ofta in på personliga tankar och åsikter eller är det fokus på arbetet? 

Vilka mål diskuteras under samtalet? Personliga eller organisationsmål? 

Av vem/vilka är dessa mål uppsatta? 

Får du lika mycket plats under samtalet som din chef? 

Vilken typ av klimat är det under samtalet (t.ex. chef till medarbetare eller chef med 

medarbetare)?  

Bidrar din chef med hjälp för att din arbetssituation skall bli tillfredsställande? 

Hur diskuteras din roll och framtid i företaget under ett utvecklingssamtal? 

Hur diskuteras din arbetsbeskrivning och eventuella förändringar i den? 

 

Uppföljning 

Är det viktigt med uppföljning? 

Utvärderar chefen varje samtal? 

Kopplas utvecklingssamtalen ihop med tidigare utvecklingssamtal? 

Upplevs utvecklingssamtalet som meningsfullt för dig? 

Följs de uppsatta målen upp på något vis? 

 

 

 

 


