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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka medarbetarsamtalet, granska möjligheterna 

med medarbetarsamtalet och föreslå eventuella förbättringsförslag. Studien har 

genomförts på ett stort och ett medelstort företag inom metallindustrin. 

Uppsatsens frågeställningar ämnar besvara hur och varför företagen arbetar med 

medarbetarsamtal samt möjligheter för kompetensbehovsanalys och dess 

utvecklingsmöjligheter i samband med samtalen. Totalt åtta informanter med 

olika befattningar har intervjuats. Resultatet visar att organisationerna använder 

sig av medarbetarsamtal och förberedda mallar. Processen är något mer noggrann 

på det större av företagen samtidigt som båda organisationerna saknar 

strukturerade uppföljningssamtal. De båda företagen tenderar att dras mot mer 

mjuk HRM. Kompetensbehovsanalys i samband med medarbetarsamtal är relativt 

begränsad i båda företagen eftersom det är något som hanteras separat från dessa. 

Våra slutsatser är att medarbetarsamtal skapar relationer mellan chef och 

medarbetare samt utvecklingsmöjligheter för båda parterna. Vi avslutar med en 

diskussion ifall anledningen till att hålla medarbetarsamtalet kan skilja sig åt 

beroende på företagets storlek. 
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1 Inledning  
Denna uppsats kommer att behandla ämnet medarbetarsamtal i organisationer. 

Uppsatsen har sin start i ett samarbete med Industrikompetens, ett företag som 

jobbar med kort- och långsiktig kompetensförsörjning. Industrikompetens ingår 

för närvarande i ett ESF-finansierat projekt med syfte att utveckla en metod för 

kompetensbehovsanalys och strategisk kompetensförsörjning. Svenska ESF-rådet 

finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättnings-

åtgärder och integrationsinsatser (ESF, 2017). Till exempel handlar det om att 

matcha utbildning mot industrins kompetensbehov eller öka attraktiviteten till 

branschen. I projekten ingår fem län och under ett års tid ska en metod tas fram, 

testas och utvärderas i sin effektivitet (Industrikompetens, 2017).   

 

Inom industribranschen finns problem att rekrytera rätt utifrån utbildning och 

kompetens (Axelsson, 2016). Med ständig effektivisering och automatisering, 

exempelvis fler maskiner som kan utföra samma arbete, saknas utbildad 

arbetskraft som högskoleingenjörer och tekniker. Samtidigt råder brist på arbetare 

inom industrins grund, bland annat svetsare och elektriker. Det finns en oro att 

branschen inte ska klara av en generationsväxling och att utbildningsväsendet för 

sent får reda på industrins behov (ibid.). För att kunna utveckla metoden för 

kompetensbehovsanalys och strategisk kompetensförsörjning har delprojekt-

ledare Sonja Rundgren intervjuat flertal företag för att förstå vad som sker inom 

branschen. Utvecklings- eller medarbetarsamtalet är ett av de fenomen som 

framkommit under dessa intervjuer. Flertalet av dessa intervjuade företag 

använder sig av medarbetarsamtal, men samtidigt är det många av företagen som 

anser att samtalen enbart hålls för sakens skull och det finns få som ser poängen 

med dem, berättar Rundgren. Medarbetarsamtal är ett förlegat sätt att arbeta på 

enligt ledarskapsexperten och psykologen Mary-Clare Race (Vene, 2016). Att 

motivera sina medarbetare genom prestationsbaserad lön eller utvärderingar 

skapar inte högpresterande medarbetare, istället ska hänsyn tas till de 

psykologiska aspekterna anser experten. Med de psykologiska aspekterna avses 

att skapa mening och utmaningar, ge erkännande och uppmärksamhet samt ge 

möjlighet till utveckling och valmöjligheter (Vene, 2016). Frågan kan dock ställas 

om dessa psykologiska aspekter inte redan finns inom de svenska sätten att 

använda medarbetarsamtal och varför då medarbetarsamtal inte skulle vara 

användbara? 

 

Medarbetarsamtalet har sin historik i de så kallade utvecklingssamtalen med ett 

intresse för individen och särskilt fokus fick den enskilde individens arbets-

prestation (Ronthy, 2001). Arbetsprestation sågs som teknisk, utan hänsyn till 

människans emotionella aspekter. Framåt 1950-talet ökade intresset för arbets-

prestation hos de anställda och utvecklingssamtal fanns i form av betygsättning 

(ibid.). Fokus från synen på människan som en maskin skiftades mot 1960- och 

70-talet till att beröra tillfredsställelse och motivation på arbetsplatsen, där 
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utvecklingssamtalet istället bestod av en dialog mellan chef och medarbetare 

(Ronthy, 2001). Mikkelsen (1998) menar att det skedde ett begreppsskifte från 

utvecklingssamtal till medarbetarsamtal för några årtionden sedan och både i den 

offentliga och privata sektorn har medarbetarsamtal blivit vanliga sedan 1980-

talet. Detta kan ses som ett tecken på att personalpolitiken och de anställda som 

mänsklig resurs tas på allvar. Medarbetarsamtalet har successivt gått mot en mer 

relationell förhållning mellan chef och medarbetare i den nordiska kontexten, 

menar Mikkelsen (1998). 

 

Det finns vissa som hävdar att utvecklingssamtal är viktigare inom deras bransch 

än just industrin, till exempel förskolan (Andersson, 2012). Rundgren berättar 

ändå att det finns utvecklingssamtal inom de flesta av de mellanstora och större 

företagen inom industrin, vilka använder sig av olika mallar och tekniker. 

Anledningen bakom detta kan variera, från att se utvecklingssamtalen som mycket 

viktiga, till att de finns där på grund av kollektivavtalen. Ronthy (2004) menar att 

utvecklingssamtalet kan generera något bra för både individen och 

organisationen. Vi ser därför att medarbetarsamtalet skulle kunna vara en viktig 

del i en process i att kartlägga nuvarande kompetens och framtida behov av 

kompetens, exempelvis vid generationsväxling. 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Medarbetarsamtal som HR-praktik är vanlig i flera olika branscher och företag. 

Vi vill genom att intervjua medarbetare, chefer, fackliga representanter och HR-

ansvariga undersöka hur företagen arbetar med medarbetarsamtal. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka medarbetarsamtalet, granska möjligheterna med 

medarbetarsamtalet och föreslå förbättringsförslag. 

 

Som hjälp har vi dessa frågeställningar: 

 Hur arbetar företagen med medarbetarsamtal?  

 Varför använder företaget medarbetarsamtal? 

 Vilka möjligheter för kompetensbehovsanalys finns i medarbetarsamtalen 

hos företagen och hur kan de utvecklas? 
 

1.2 Centrala begrepp 
Medarbetar-/Utvecklingssamtal: Med medarbetarsamtal menar vi det enskilda 

och formella samtal som sker mellan chef och medarbetare normalt en eller två 

gånger per år (Ljungström, 2011). Samtalet syftar till att planera, utveckla och 

utvärdera medarbetarna (Boxall & Purcell, 2016; Ljungström, 2011). Medarbetar-

samtal ska inte förväxlas med vardagliga konversationer på arbetsplatsen 

(Ljungström, 2011). Både medarbetarsamtal och utvecklingssamtal används som 

begrepp av våra informanter och vi kommer inte göra någon åtskillnad mellan 

dessa två.  
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1.3 Disposition 
Studien är uppbyggd på fem olika kapitel. I det första inledande kapitlet har vi 

hittills presenterat en bakgrund och problemformulering samt syfte, fråge-

ställningar och centrala begrepp. Vi kommer därefter också ge en bakgrund till 

företagen. I kapitel två kommer vi att redogöra för tidigare forskning kring 

medarbetarsamtalet och våra teoretiska utgångspunkter. Vi avslutar kapitel två 

med en modell vi själva utformat. I kapitel tre redogör vi för studiens metod-

genomförande, kvalitet och etiska aspekter. Våra informanters upplevelser finns i 

kapitel fyra och diskuteras i kapitel fem. Kapitel fem består även av en metod-

diskussion, slutsatser samt förslag till vidare forskning. 
 

1.4 Företagen 
Bolagsverket (2012) har satt upp gränsvärden med vad som kan klassas som större 

eller mindre företag. Ett av kriterierna är att företaget ska ha fler än 50 anställda i 

medeltal. Båda organisationer som kommer användas i denna studie skulle kunna 

anses vara större företag, men eftersom ett av företagen ligger nära gränsen på 

antal anställda väljer vi att klassa det som ett medelstort företag. Enligt Coetzer, 

Kock och Wallo (2017) innebär det inte att mindre företag är isolerade och inte 

har någon möjlighet att påverka utan att det finns andra interna och externa 

faktorer som kan forma företaget. HR-arbetet kan skilja sig mellan större och 

mindre företag (Kock, 2010) och således kan även medarbetarsamtalen se 

annorlunda ut beroende på storlek. I många fall tenderar mindre företag att vara 

mer informella i sin karaktär (Coetzer, Kock & Wallo, 2017). 

 

De organisationer som vi har samlat in vårt material från är IndustriY och 

IndustriX, vilka båda är med i ESF-projektet och fått fingerade namn. IndustriY 

är en internationell koncern med 1500 anställda och är en global ledare inom 

metallteknik, tillverkning och innovation. IndustriY fokuserar på valsad metall 

för värmeväxlare och utvalda nischapplikationer. Deras slutkunder återfinns inom 

fordonsindustrin, industrin för stationära värmeväxlare samt nischmarknader 

såsom transformatorer och livsmedelsförpackningar. IndustriY vill vara 

innovativa och öka sin effektivitet genom ständiga förbättringar. Hållbarhets-

arbete är dessutom värdeskapande för dem.  

 

IndustriX är den andra organisationen varifrån vi har samlat in material till 

uppsatsen. IndustriX har funnits i över 35 år och har utvecklat produkter för tre 

applikationsområden. Dessa områden är kraftöverföring, träbearbetning samt 

metallbearbetning. IndustriX är ett betydligt mindre företag än IndustriY och har 

idag omkring 50 anställda. Deras vision är att globalt tillhandahålla värdefulla 

lösningar inom samtliga applikationsområden. I en rörlig värld är anpassning 

viktigt enligt företaget.  
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2 Tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt 
I detta kapitel behandlas först forskning om medarbetarsamtal som följs av vår 

teoretiska utgångspunkt. 

 

2.1 Tidigare forskning 
I följande delkapitel presenteras tidigare forskning om kompetensförsörjning, 

medarbetarsamtalet, problem och möjligheter med det samt motivation och 

prestation. 
 

2.1.1 Kompetensförsörjning  

Att ha rätt kompetens är en av de viktigaste frågorna för företag och kräver både 

stor uppmärksamhet och prioritet (Anttila, 1999). Kompetensbehov kan till och 

med ses som viktigare än till exempel strategiutveckling, finansiering och 

produktutveckling. Anttila (1999) menar att den enkla förklaringen till detta beror 

på att kompetens behövs för att kunna arbeta inom dessa områden. Därför måste 

kompetensen först säkerställas innan ställning till åtgärder eller specifika beslut 

inom ett visst område kan tas. Kompetensförsörjning handlar således om hur 

företaget utvecklas och utifrån detta kan säkerställa sina anställdas förmåga för 

att fungera i enlighet med verksamhetsplanen (ibid.). Kompetensförsörjningens 

effektivitet i praktiken är av central betydelse för organisationens utveckling och 

i längden även dess resultat, särskilt för organisationer som är inne i en 

förändringsprocess. Anttila (1999) utgår från att kompetensförsörjning handlar 

om fem sammankopplade frågor som behöver besvaras: 
 

Figur 1. FIGUR 1:1  

 
Figur 1: ”Figur 1.1” hämtad ur Anttila (1999: 18) beskriver kompetensförsörjningsprocessen. 

 

Kompetensförsörjning är en ständigt pågående process och en naturlig del av 

verksamheten. Det gör ingen skillnad om det är ett mindre nystartat företag eller 

en stor multinationell koncern (Anttila, 1999). Möjligheten för företag att nå 

framgång, utvecklas och vara konkurrenskraftiga påverkas av möjligheterna att 

attrahera, rekrytera och utveckla och behålla rätt form av kompetens (Bowin, 

2011). Utifrån detta tolkar vi medarbetarsamtalet som en metod att närma sig 

kunskaper om medarbetarnas intentioner och känsla av ambassadörskap. 
 

2.1.2 Vad är ett medarbetarsamtal? 

Dilchmann och Doherty (2007) menar att det föregående seklet kännetecknades 

av massproduktion och stabila marknader. Formell utbildning av individer var 

därför fokus för att bibehålla stabilitet. Idag krävs istället anpassning efter kunder 
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i en icke-stabil, föränderlig marknad, i samklang med globalisering och ständigt 

pågående teknikutveckling. Förändringen innebär begränsade möjligheter för 

anställda att lämna sina arbetsplatser för att utbildas (Dilchmann & Doherty, 

2007). Lärandet förflyttades i större utsträckning till att ske på arbetsplatsen och 

produktiv reflektion introducerades som begrepp. Produktiv reflektion sker i 

grupp och är samtal mellan aktörer som är ifrågasättande, kreativa och 

konstruktiva i sin karaktär. Produktiv reflektion handlar om sambanden mellan 

produktivitet, utveckling, engagemang, mellanmänskligt samspel, samt lärande. 

Tillsammans med det individuella lärandet lönade sig produktiv reflektion genom 

individens och gruppens delaktighet i verksamhetens och arbetets utveckling, 

vilket i sin tur bidrog till en högre känsla av mening med arbetet. Organisationens 

medarbetare blev motiverade i högre grad och anpassade sig smidigare till de allt 

mer föränderliga marknader och nya omvärldskrav (ibid.). I en skandinavisk 

kontext började medarbetarsamtal att användas flitigt under 1990-talet och har en 

betydligt annorlunda innebörd än dess engelska motsvarighet. I huvudsak handlar 

det dock om att öka medarbetarnas engagemang och utveckling (Sandlund et al., 

2011), men forskning visar att detta samband inte alltid är så enkelt (Denisi & 

Smith, 2014). 

 

Asmuß (2008) beskriver att de årliga medarbetarsamtalen mellan medarbetare och 

chef är ett tillfälle som ger möjlighet att ta tillvara på kompetens. För att kunna 

kännetecknas som medarbetarsamtal ska samtalen ske formellt och inte förväxlas 

med vardagliga konversationer på arbetsplatsen (Boxall & Purcell, 2016, 

Mikkelsen, 1998). Gordon och Stewart (2009) uttrycker kort att medarbetarsamtal 

är ett tillfälle att samtala om prestation. Genom de formella samtalen ges 

förutsättning att förmedla organisationens värdegrunder och mål till de anställda 

(Mikkelsen, 1998). Det finns en strategi att integrera HR-aktiviteter med 

företagets politik för att få medarbetare att känna delaktighet och få ökad 

förståelse för verksamheten, vilket leder till en mer effektiv verksamhet (Kuvaas, 

2006). Även om Denisi och Smith (2014) menar att det krävs fler HR-praktiker 

för att medarbetarinsatser ska kunna påverka organisationen i stort, är ändå 

enskilda praktiker som medarbetarsamtal effektiva för att förändra individuella 

beteenden. Samtalet kan dessutom bidra med en bild av organisationskulturen och 

en rimlig omvärldsbild från de som faktiskt möter kunder (Ljungström, 2011). 

Även chefer gynnas av medarbetarsamtalen, genom att få en överblick av 

kompetens och behov, få tillfällen att motivera de anställda och kunna få 

återkoppling för att utveckla sig själv i chefsrollen (ibid.). Boxall och Purcell 

(2016) lyfter dock att många chefer inte ser denna nytta, utan att medarbetar-

samtalen istället är något som görs på rutin. 

 

Cawley et al. (1998) menar att utvecklingssamtalet används av varierande orsaker 

inom organisationer, till exempel genom att omfatta utveckling och administrativa 

aspekter som lön eller befordring, något även Boxall och Purcell (2016) lyfter. 
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Samtalen kan därför agera som en arena för medarbetaren att diskutera dessa 

aspekter som normalt inte lyfts i det dagliga (Mikkelsen, 1998). För medarbetaren 

är utvecklingssamtalet till nytta eftersom det behandlar frågor kring trivsel, 

utveckling och lärande (Sandlund et al., 2011). Hur nöjd medarbetaren är efter 

samtalet har också påverkan på arbetet (Kuvaas, 2006). Studien visar att nöjdhet 

har en positiv relation till känslomässigt engagemang och även till avsikt att sluta. 

Vidare upptäcktes det att även den inneboende motivationen och nöjdhet med 

medarbetarsamtal kan påverka arbetsprestationen (ibid.). 

 

Effektiviteten i utvecklingssamtalets är en av de punkter som det debatteras mest 

om (Cawley, Keeping & Levy, 1998; Iqbal, Akbar & Budwar, 2015). Förr 

handlade effektiviteten om hur väl de komplexa processerna av medarbetarens 

bedömning operationaliserades (Keeping & Levy, 2000; Lawler, Mohrman & 

Resnick, 1984; Lee, 1985). Nu har det vuxit till ett mer omfattande och 

utvärderande perspektiv kring hanterandet av medarbetarsamtal. Den senare 

approachen använder sig av ett antal kriterier och utvärderar relationen mellan det 

förflutna och det resultat som framträder i utvecklingssamtal för att mäta 

effektiviteten (Chiang & Birtch, 2010). Även extern kommunikation fortsätter att 

vara ett område som får mycket fokus i organisationer, men fler organisationer 

börjar även inse vikten av intern kommunikation för ökad organisatorisk 

prestation (Golser-Wamser, 2005). Som ett resultat av detta ökade fokus på intern 

kommunikation har organisationer börjat investera mer och mer resurser i att 

utvärdera medarbetarnas prestation och tillhandahålla möjligheter för utveckling 

av medarbetaren. Ett av de viktigaste verktygen kopplat till detta är medarbetar-

samtal (Asmuß, 2008).  
 

2.1.3 Möjligheter och problem med medarbetarsamtal 

Medarbetarsamtal ska vara systematiska, välplanerade och även väl förberedda 

(Asmuß, 2013). Inför medarbetarsamtalet bör därför tid för förberedelse finnas 

för att öka den upplevda känslan av meningsfullhet (Ronthy, 2001). Som chef bör 

en reflektion göras över hur samtalet kan anpassas för att ge individuella förut-

sättningar för medarbetaren. I sin tur bör medarbetaren göra en självreflektion, 

men även tänka igenom den rådande relationen till chefen (ibid.). En sämre 

relation kan påverka samtalet och asymmetri i positioner kan i sin tur medföra att 

känsliga ämnen inte lyfts. Att vara förberedd, tillåta kritik och utmana 

komfortzoner blir därför viktigt av respekt till sig själv och varandra (Ronthy, 

2001). Att bli lyssnad på skapar som oftast motivation och ses som respektfullt 

(ibid.). Garner (2013) lyfter fram hur viktigt det är för medarbetare att uttrycka 

meningsskiljaktigheter inför sin chef. Förutom att ha positiva effekter för 

medarbetaren kan det på sikt även sporra organisationen att förbli effektiv och 

innovativ. Ronthy (2001) menar att uppföljning av medarbetarsamtalet är viktigt 

för att en utvecklingsprocess ska kunna ske. Det är det sista steget i instrumentet 

att utveckla både verksamheten, chefen och individen och ska inte ske i samband 
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med nästa medarbetarsamtal. Tidpunkten för uppföljning beror däremot av 

aktivitetens karaktär (Ronthy, 2001). Mikkelsen (1998) lyfter också dessa 

aspekter och påpekar samtidigt att i undersökningar om arbetsmiljö och klimat är 

det oftast uppföljningen som får kritik för sin avsaknad. Uppföljning och 

återkoppling är centralt för att kunna arbeta optimalt där chef och medarbetare 

behöver vara tydliga med vilken återkoppling de önskar från varandra (ibid.). 

Återkopplingen blir särskilt betydelsefull när chefen vill genomföra en förändring 

i arbetskulturen och förändra dysfunktionella beteenden. Medarbetarsamtalet med 

tillhörande återkoppling kan dessutom öka känslan av öppenhet och tillit inom 

organisationen och förbättra relationen till chefen (ibid.).  
 

Trots medarbetarsamtalets betydelse finns problematik kopplat till dem (Gordon 

& Stewart, 2009). Missnöjdhet med medarbetarsamtal är något som är mycket 

utbrett och det finns ingen konsensus till hur problemet åtgärdas (ibid.). I en studie 

av Asmuß (2008) studerades ett av de känsligare ämnena inom utvärderings-

samtal, nämligen att ge kritisk feedback. Asmuß (2008) kommer fram till att när 

chefer visar att de själva har svårt att ge en negativ bedömning, desto svårare blir 

det även för medarbetaren att hantera den negativa bedömningen. Vidare drogs 

också slutsatsen att fastän utvärderingssamtal ofta är utformade så att de anställda 

ska få lika mycket tid att prata, fungerar det många gånger inte i verkligheten. Vid 

flertalet tillfällen är det chefen som tar den främsta platsen och oftast när det 

exempelvis berör kritiska punkter som de anställdas mål för företaget och 

framtiden (ibid.). Detta återkommer Asmuß (2013) till och påpekar att fastän 

syftet med medarbetarsamtalet är att ha en konversation mellan två jämställda 

parter, är det nödvändigtvis inte heller möjligt att uppnå idealet med en 

medarbetare som samtalar med en lyssnande chef. Innehållet i det specifika 

samtalet behöver analyseras för att konstatera huruvida fördelningen i samtalet 

verkligen är asymmetrisk. Därför kan det både vara svårt att genomföra ett samtal 

på helt lika villkor, samtidigt som ojämlika villkor likväl kan bero på en 

konsekvens av ett asymmetriskt förhållande mellan chef och medarbetare (ibid.). 

I Sandlunds et al. (2011) studie beskrivs hur frågor om stress förringas i 

medarbetarsamtalet och inte blir ansedd att vara arbetsrelaterad. Stress utanför 

arbetstid ses som privat och arbetsrelaterad stress som tillfällig eller jämförbar 

med någon annans personliga upplevelse av stressen. Medarbetarsamtalet kan bli 

en arena för att upprätthålla normen och förmedla budskap om de ideal som finns 

kring hantering av stress eller andra arbetsrelaterade beteenden. 

 

Som människor påverkas vår bedömning av flera saker utifrån vår perceptuella 

bild, en så kallad bedömningseffekt (Performance-appraisals, 2017). Detta gör att 

det uppkommer flera subjektiva faktorer som i sin tur kan leda till att 

utvärderingar blir mer eller mindre felaktiga. Utvärderingsformulär som är mer 

vaga i sin natur riskerar att påverkas mer av bedömarens partiskhet än de som har 

välformulerade och mätbara frågor (ibid.). Det finns därför stora problem när 



8 

 

chefer använder sig av vaga formulär. Partiskhet kan dessutom höja eller sänka 

en anställds betygssättning och chefens partiskhet kan vara högst oförutsägbar. 

Samma chef kan komma att inkorporera olika typer av partiskhet på flera olika 

anställda (Performance-appraisals, 2017). 

 

2.1.4 Motivation och prestation 

Flach (2006) menar att det finns en generell uppfattning om att personalen, dess 

kunnighet och engagemang, är en förutsättning för ett företags framgång och 

konkurrensförmåga. När medarbetaren är nöjd med utvecklingssamtalet får det 

också påverkan på den arbetsrelaterade prestationen (Kuvaas, 2006). Genom 

personalens förmåga och flexibilitet kan företag dessutom effektivt anpassas efter 

nya omständigheter på marknaden, vilket är en förutsättning i den globaliserade 

värld vi befinner oss i (Dilchmann & Doherty, 2007). Personalen är således en 

viktig resurs och företaget behöver därför underhålla och utveckla sin personal 

(Flach, 2006). Arbetsmotivation kan beskrivas som den energi en individ lägger 

ner på sitt arbete och är, tillsammans med engagemanget, en betydande resurs för 

organisationers framgång och produktivitet. Detta ska dock särskiljas från 

prestation, vilket handlar om hur väl ett arbete utförs. Flach (2006) menar att det 

är ytterst viktigt att en chef har insikt i vad som faktiskt påverkar personalens 

motivation, beteende och attityd till arbetet.   

 

Motivation är med andra ord en komplex process som involverar en persons 

inställning till arbetsmässiga förhållanden, uppgifter och belöningar (Flach, 

2006). Generellt gäller dock att individer upplever engagemang och blir 

motiverade när prestationer uppskattas och belönas (ibid.). Flera studier (Gong et 

al., 2009; Macky and Boxall 2008; Nishii, Lepak & Schneider, 2008) visar på att 

när anställda har gynnsamma uppfattningar om arbetspraktiker tenderar de att ha 

relativt höga nivåer av nöjdhet på jobbet, engagemang och andra attityder kopplat 

till motivation. Genom medarbetarsamtalet brukar prestation uppmärksammas i 

form av beteenden, eftersom de tillsammans med kompetens uppfattas som en 

indikation på prestationen (Flach, 2006). För att på bästa sätt kunna styra en 

individ bör däremot inte faktiska resultat förnekas. Vilka belöningar som är 

önskvärda varierar däremot och vi är dessutom olika benägna att sträva efter 

måluppfyllelse. Att tydliga mål sätts upp är en förutsättning, men benägenheten 

att uppfylla dem kan påverkas genom den egna upplevda kompetensen och vilka 

förväntningar som finns. Feedback kan påverka medarbetarens prestation i högre 

grad än exempelvis belöningar. Lön och andra belöningar innefattar en 

föreställning om rättvis fördelning utifrån den egna kontra andras prestationer. 

Bedömningen av medarbetaren blir på så sätt viktig för att kunna sätta rättvisa 

löner och görs i de flesta fall av den närmaste chefen som också har en större 

insikt i sina medarbetares prestation (ibid.). 
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Boxall och Purcell (2016) påpekar att företag inte enbart har möjlighet att 

rekrytera in ny kunskap, utan utveckling av den befintliga personalen kan bli en 

nyckelfaktor till framgång. Exempelvis lyfter Denisi och Smith (2014) att vissa 

HR-praktiker kan förändra individuella beteenden, där medarbetarsamtalet 

innefattar lärande och utveckling. Utvecklingsplaner har således en koppling till 

medarbetarens motivation i form av vilka möjligheter som ges för lärande (Boxall 

& Purcell, 2016). Ges den anställde inte möjligheter att utveckla de egna 

kapaciteterna kan organisationen börja ifrågasättas av individen om huruvida 

företaget bemöter individens krav och behov (ibid.).  

 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 
I följande kapitel presenteras våra huvudsakliga teoretiska utgångspunkter vilka 

kommer att användas för att diskutera analysen och resultatet. Vi presenterar även 

en integrerad modell för att beskriva relationen mellan våra teoretiska utgångs-

punkter till medarbetarsamtalet. 

 

2.2.1 Mjuk respektive hård HRM 

Human resources nämns i bokform redan 1954 (Boglind, Hällstén & Thilander, 

2013), när Peter Drucker skrev om vikten av att anställda borde ses som resurser 

och inte kostnader (Tengblad, 2000). Drucker menade att personalspecialister fick 

ta över allt fler uppgifter från linjechefer och förespråkade att linjechefer istället 

borde ha mer personalansvar. Detta eftersom cheferna har större möjlighet att 

påverka de anställdas motivation (Boglind, Hällstén & Thilander, 2013). Under 

1980-talet slog begreppet HRM igenom i USA och strategibegreppet kom att få 

en mycket stor betydelse (ibid.). Innan dess var det svårt att urskilja vad som var 

HRM och vad som kallades för personnel management eller personal- och 

ledningsarbete. Bland andra lade Dave Ulrich grunden till det som kom att kallas 

hård HRM eller Michigan-skolan. Till skillnad från Drucker ansågs det inom hård 

HRM mindre viktigt att avgöra var personalansvaret skulle ligga. Det betonades i 

stället att funktioner måste designas utifrån företagets strategi där syftet var att 

kunna nå en högre effektivitet (ibid.).  

 

Samtidigt publicerades Managing human assets (Beer, et al., 1984) och den så 

kallade Harvard-skolan kom att betecknas mjuk HRM, vilken var mer i linje med 

Druckers idéer. Personalspecialisterna var tänkta att fungera mer som stöd till 

linjecheferna. Enligt Harvard-skolan framhävs personalutveckling och lärande 

samtidigt som ett intressentperspektiv lyfts. Intressentperspektivet innebär att 

organisationer har olika intressenter som till exempel ägare, chefer, medarbetare 

och kunder. Det skulle främja organisationens effektivitet om anställda kunde 

känna motivation, kompetens och tillfredsställelse. På så vis blev organisations-

kultur en viktig del av Harvard-skolan (Boglind, Hällstén & Thilander, 2013). 

Mjuk HRM har flera likheter med det svenska personalarbetet från cirka 1970- 

och 80-talen med fokus på intressenter, lärande och kompetens. Kopplingar till 
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hård HRM kan identifieras i en del epoker, exempelvis när strategiska inriktningar 

eller effektiviseringar efterfrågats som i början av 1990-talet. Då rådde svåra 

ekonomiska tider och det klargjordes att personalsatsningar skulle innebära 

lönsamhet och vara effektivitetsbringande (Damm & Tengblad, 2000).  

 

HRM-perspektiven kan indelas i olika teoretiska utgångspunkter, två av dessa är 

universellt HRM-perspektiv, best practice, och situationsperspektiv, best fit 

(Boglind, Hällstén & Thilander, 2013). I det universella perspektivet letar 

organisationer efter den bästa lösningen. Det finns ett antagande om en objektiv 

sanning och en strävan efter absoluta mål som uppnås genom en vetenskaplig 

styrning. Det här perspektivet anknyter till hård HRM, där fokus ligger på strategi 

och ekonomiska målsättningar (Boxall & Purcell, 2016). Sett till det universella 

perspektivet är fabrik en lämplig metafor att använda. Det finns ett bästa sätt att 

producera de tjänster som erbjuds, detta genom en HR-fabrik (Boglind, Hällstén 

& Thilander, 2013). Det andra perspektivet, det situationsinriktade perspektivet 

lägger mycket fokus på det specifika framför det universella och här eftersträvas 

en harmonisk anpassning till situation och sammanhang (ibid.). Precis som i det 

universella perspektivet finns det en strävan efter en objektiv sanning, men den är 

inte lika generellt betingad och behöver inte gälla för hela organisationen. Den så 

kallade sanningen påverkas av situationen, sammanhanget och inblandade 

personer. Förutom det framhäver det situationsinriktade perspektivet att främja 

andra värderingar och har en mycket starkare koppling till mjuk HRM. Det finns 

här ett fokus på decentralisering och organisationskultur. Metaforen i det här fallet 

handlar istället om en organism som anpassar sig till sin omgivning (ibid.).  
 

2.2.2 Medarbetarrelationer och kommunikation 

Medarbetarrelationer är inte helt enkla att förklara utan omfattar både kollektiva 

och individuella dimensioner såväl som fackliga och icke-fackliga relationer 

(Bratton & Gold, 2012). Vissa forskare använder personal och ledningsarbete och 

human resource management som samma term. Medarbetarrelationer kan även 

beskrivas enligt industriella relationer, arbetsrelationer samt anställnings-

relationer (ibid.). Traditionellt associeras industriella relationer och arbets-

relationer med fackliga processer, till skillnad från anställningsrelationer som 

behandlar relationen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Processen har bland 

annat som mål att öka den anställdes röst och organisatorisk prestation (ibid.), ett 

intresse som signifikant ökat under 2000-talet i både Europa och USA (Dundon 

et al., 2004, Gollan, 2006; Marchington, 2008; Mayrhofer, Brewster & Morley, 

2000a). Den anställdes röst innefattar processer som rör direkt deltagande i 

beslutsfattandet på arbetsplatsen. Enligt Dundon et al. (2004) kan den anställdes 

röst ses som ett bidrag till beslutsfattande, artikulation av missnöje eller 

tillfredsställelse samt en demonstration av kollektiv organisering. Anställda som 

får göra sig mer hörda antas bidra till en arbetsplats med högt engagemang och 

stark organisationskultur, något som i slutändan förbättrar företagets resultat. 
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Medarbetardelaktighet tillsammans med den anställdes röst introducerar en form 

av demokrati i arbetsplatsen.  

 

I organisationer med högt engagemang menar Danford et al. (2008) att den 

viktigaste arbetsrelaterade aktiviteten är att göra den anställdas röst hörd och öka 

den mellanmänskliga kommunikationen. Morrison och Robinson (1997) menar 

att kommunikation kan hjälpa till att minimera antaganden att andra människor 

delar samma uppfattning. Samtidigt kan medarbetarkommunikation definieras 

som ett systematiskt tillhandahållande av information till anställda, beträffande 

alla aspekter av deras anställning och bredare frågor i relation till organisationen 

(Advisory, Conciliation and Arbitration Service, 1987, p.3). Medarbetar-

kommunikation innefattar med andra ord ett utbyte av information och delande 

av idéer, känslor och åsikter. Byers (1997) inkorporerar tre idéer som associeras 

med kommunikation; beteende, mening och kontext. Vidare definieras 

kommunikation på arbetsplatsen som: ”Både beteenden och symboler, som 

genererats antingen avsiktligt eller oavsiktligt, förekommande mellan och bland 

människor som tillskriver mening till dem, inom en organisatorisk kontext” 

(Byers, 1997: s.4). Informationsutbyte och överföring av mening kan med andra 

ord ses som själva essensen av organisatoriskt liv och är en absolut nödvändig 

förutsättning för effektiv medarbetardelaktighet i beslutsfattande (Bratton & 

Gold, 2012).  

 

2.2.3 Fyra organisationsprocesser 

Ledarskapet har tidigare handlat om den specifika individens personlighetsdrag, 

men har skiftat fokus till att istället handla om ledarens beteende (Bolman & Deal, 

2015). Relationen mellan ledare och ledd är en stor del av det sociala ledarskapet. 

Ledaren vinner respekt, tillit och förtroende när ledarskapet fungerar bra, men 

förlorar det när ledarskapet är bristfälligt. Bolman och Deal (2015) menar att 

organisationers komplexitet kan medföra begränsningar i ledarens förmåga. Som 

ett försök till att förstå olika typer av organisationer finns fyra perspektiv ledaren 

kan utgå från. Olika situationer inom företaget kan förstås utifrån de fyra 

perspektiven och är inte helt separerade från varandra. Chefen kan exempelvis 

röra sig mellan perspektiven och använda dem för att förstå faktorer som 

motivation eller osäkerhet hos individen. 

 

Det första perspektivet, det strukturella perspektivet, handlar om att genom 

utformade roller och relationer uppnå organisationens mål. De strukturer som 

finns behöver utformas utefter organisationens mål, omgivningen och förut-

sättningar. Genom rationellt agerande och planering av arbetsfördelningen kan 

organisationen bli förutsägbar och öka således effektiviteten. Ledarskapet handlar 

om att fokusera på de faktiska uppgifterna utifrån fakta och bortser från personliga 

aspekter och känslor (ibid.).  
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Det andra perspektivet, Human Resource-perspektivet, handlar istället om att se 

till de mänskliga behoven (Bolman & Deal, 2015). Människan och organisationen 

är beroende av varandra och genom ett gott samarbete ökar effektiviteten. Det är 

viktigt att inte bortse från individens kunskaper och idéer eftersom det kan riskera 

att leda till motstånd från individen istället för produktivitet och lojalitet. Human 

Resource-perspektivet ser människan som organisationens kärna där ledaren 

försöker ta tillvara på både individen och organisationens intressen. Således blir 

kommunikation en viktig aspekt för att förmedla mål och ge förutsättningar för 

att nå dem. Samtidigt visar kommunikation omtanke och delaktighet (ibid.). 

 

Det politiska perspektivet, det tredje perspektivet, präglas av konflikter (Bolman 

& Deal, 2015). På grund av knappa resurser och olika intressen uppstår konflikt, 

där förändringsprocesser drivs av tvångsdirektiv eller mobilisering. För att få mer 

egna resurser är konflikt oundvikligt och det bästa är att hantera de konflikter som 

uppstår genom att förhandla eller köpslå, med vetskapen om att alla inte kommer 

vara nöjda med de beslut som tas. Ledarens uppgift är att kunna kompromissa, 

skapa förhandlingsmöjligheter och ena individerna mot andra hot. Övertalning 

och förhandling är ledarens huvudsakliga mål för att åstadkomma förändring, men 

vid bristande samarbete och relationer kan även tvång användas (ibid.).  

 

Som sista perspektiv beskrivs det symboliska perspektivet (Bolman & Deal, 

2015). För att nå en framgångsrik förändring behöver nya symboler och ritualer 

skapas. Aktivitet och vilken mening det skapar har inte en stor sammankoppling 

eftersom människor tolkar betydelsen av dem på olika sätt. När det råder 

otydlighet skapar individen egna förklaringar eller symboler för att skapa ordning 

och förståelse i skeenden, bortsett från resultatet. Ju högre otydlighet, desto 

svårare blir det att kunna ta rationella beslut. Ledarens mål är att inspirera 

individer genom att förmedla historier och genom synliga symboler peka på 

organisationens uppdrag. I sin tur blir människor lojala gentemot organisationen 

och får en känsla av betydelse (ibid.). 

 

2.2.4 Mjuk och hård HRM och medarbetarsamtalet 

Det är sannolikt att medarbetarsamtalet får olika karaktär beroende på om 

organisationen använder sig av mjuk eller hård HRM, men även vilket sorts 

perspektiv som dominerar. För att få en överskådlig bild av hur Bolman och Deals 

(2015) perspektiv, mjuk och hård HRM samt medarbetarkommunikation kan 

kopplas till medarbetarsamtalet har vi skissat upp Figur 2 som nedan förklaras.  
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Figur 2. Medarbetarsamtalets koppling till mjuk respektive hård HRM 

 
Figur 2: I figuren visas hur medarbetarsamtalen kan se ut utifrån mjuk respektive hård HRM, 

medarbetarkommunikation och Bolman och Deals fyra organisationsperspektiv. 

 

Mjuk HRM lägger fokus på att verkligheten formas av sin kontext och syftar till 

att främja värderingar (Boglind et al., 2014). Detta har en stark koppling till 

Human Resource-perspektivet (Bolman & Deal, 2015), att öka samarbetet mellan 

organisation och individ. Kommunikation är en förutsättning för att kunna 

förmedla mål och skapa förståelse kring dem (ibid.). Medarbetarkommunikation 

berör informationsutbyte och huruvida känslor, idéer och åsikter får möjlighet att 

lyftas (Bratton & Gold, 2012). Symboler kan skapas utifrån kommunikation 

(Byers, 1997), vilket även kan ses som en del av det symboliska perspektivet 

(Bolman & Deal, 2015) för att skapa lojalitet och betydelse. Det är av stor vikt att 

låta medarbetaren göra sin röst hörd för att skapa engagemang och en stark 

organisationskultur (Bratton & Gold, 2015). I mjuk HRM handlar medarbetar-

samtalet om att bygga relationer, skapa motivation och engagemang. Individens 

välmående och intressen är utgångspunkten. Medarbetaren får det huvudsakliga 

fokuset. Kommunikation är ömsesidig och vill bringa gemensam förståelse.  

 

Hård HRM kan starkare kopplas till det strukturella perspektivet där det viktigaste 

är att nå organisationens mål med hjälp av utformade roller och relationer 

(Bolman & Deal, 2015). För att uppnå detta behöver agerande ske rationellt och 

allt runt omkring centreras kring organisationens mål (ibid.). Utifrån hård HRM 

är målet med medarbetarsamtal att förmedla struktur och styrning. I samtalet blir 

utgångspunkten medarbetarens prestationer som utvärderas i förhållande till 

organisationens mål, vilket även är medarbetarsamtalets fokus. Organisationen 

och kommunikationen är envägsriktad där chefen dikterar medarbetarsamtalet. 

Det politiska perspektivets (Bolman & Deal, 2015) koppling till medarbetarsamtal 

har drag från både mjuk och hård HRM. Samtalet blir ett tillfälle att hantera 

konflikter och som ledare få en möjlighet att kunna mobilisera medarbetare. 

Förmågan att kompromissa och övertala ställer krav på kommunikationen från 

chefen (Bratton & Gold, 2012), men maktstyrning och tvång kan komma att 

användas i de situationer de är oundvikliga (Bolman & Deal, 2015). 
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3 Metod 
Metodkapitlet kommer behandla studiens metodgenomförande, ge en första 

introduktion till informanterna och presentera frågor rörande kvalitet och etik.  
 

3.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
Inom samhällsvetenskaplig forskning finns flertal olika sätt att nå kunskap och 

åsikter om hur den sociala verkligheten bör studeras. Idealet inom samhälls-

vetenskaplig forskning har länge varit av naturvetenskaplig karaktär, att världen 

kan studeras som något objektivt och sanningsenligt (Fejes & Thornberg, 2015). 

Under 1900-talet blev dock synen på forskning mer pluralistisk där relationen 

mellan forskaren och fältet problematiserades (ibid.). Att vara medveten om de 

egna perspektiven är viktigt för att även kunna vara medveten om de 

konsekvenser och val som kommer av perspektiven (ibid., Patton, 2002). Studien 

bygger på konstruktionism som ontologisk utgångspunkt och interpretativism 

som epistemologisk utgångspunkt.  

 

Ontologi, vad som är naturligt kontra konstruerat, brukar särskiljas beroende på 

den egna synen på vad verklighet och kunskap är (Bryman, 2011). Utgår en 

forskare med realism som ontologisk utgångspunkt uppfattar denne verkligheten 

som objektiv, utan påverkan av människan. Används däremot konstruktionism 

som utgångspunkt ses verkligheten som en konstruktion av människans 

uppfattning om den (ibid.) Patton (2002) menar, precis som Fejes och Thornberg 

(2015) att idealet inom kvalitativ forskning är naturalistisk, men att den sociala 

världen skiljs åt från den naturalistiska. Den epistemologiska utgångspunkten, det 

som kan betraktas som kunskap, kan även skiljas åt beroende på forskningsfältets 

karaktär (ibid.) Inom naturvetenskapen är synen på kunskap positivistisk, ett 

grundantagande att världen är objektiv och existerar oberoende av vem som 

studerar den. Hypoteser är ställda baserade på teorier om verkligheten förkastas 

eller behålls efter prövning. Samhällsvetenskaplig forskning bygger istället på 

tolkning och förståelse av fenomen, även kallat interpretativism (Patton, 2002). 

Vi vill förstå och tolka de uppfattningar som finns kring medarbetarsamtalet. 

Medarbetarsamtalet behandlar två parter och i det sker sociala interaktioner, vilka 

vi får återberättade och sedan analyserar. Det som blir meningsfullt är den 

verklighet individen uppfattar som har uppstått i den sociala interaktionen. Vår 

ontologiska utgångspunkt blir på så vis konstruktionism, eftersom vi ser världen 

som föränderlig och en skapad bild av människans uppfattning om den. 

 

3.2 Kvalitativ intervju som metod 
Den metodologi vi anser vara mest tillämpningsbar för att samla in berättelser om 

medarbetarsamtalet under studiens tidsram är kvalitativ intervju som metod. 

Syftet med kvalitativ intervju är att möta förståelse av den studerades synvinkel 

och skapa mening och förståelse av dennes erfarenheter. Genom kvalitativ 

intervju som metod vill vi lyfta fram informanternas personliga uppfattningar om 
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medarbetarsamtalet och skapa en förståelse kring vad medarbetarsamtalet kan 

tillföra företaget. Totalt medverkar åtta informanter, vilka består av sju män och 

en kvinna. Samtliga intervjuer hölls i ett enskilt konferensrum mellan oss och 

informanten. Vi har strävat efter att hålla intervjuerna av öppen och kvalitativ 

karaktär.  

 

Normalt beskrivs intervjuer utifrån tre olika strategier som kan bidra med olika 

slags kunskap (Patton, 2002, Bryman, 2011). Intervjun styrs i olika grad beroende 

på vald strategi vilka består av strukturerad och standardiserad intervju, 

ostrukturerad och informell intervju, samt semi-strukturerad intervju (ibid.). Vi 

har använt oss av den semi-strukturerade intervjun som kan ses som en blandning 

av de övriga två. I den semi-strukturerade intervjustrategin används med fördel 

en färdig intervjuguide med öppna frågeställningar (Patton, 2002; Bryman, 2011). 

Eftersom samtalet ska kännetecknas av öppenhet och flexibilitet innebär det att 

samtliga frågor inte nödvändigtvis blir besvarade eller att en frågeställning likväl 

kan besvaras i en helt annan del av intervjun än den ränkta. Genom intervju-

guidens tematiska uppbyggnad hålls intervjun efter visst fokus och med öppna 

frågeställningar får informanten störst fokus under intervjun, medan intervjuaren 

får möjligheten att både ställa relevanta följdfrågor och styra tillbaka informanten 

till ämnet om så skulle krävas (Patton, 2002). Kvale och Brinkmann (2009) 

poängterar vikten av en öppen frågeställning och att undvika ledande frågor, 

eftersom insamlade data i sin tur kommer att tolkas. 

 

Till skillnad från semi-strukturerad intervju styrs samtalet i den strukturerade och 

standardiserade intervjustrategin i hög grad. Här följs intervjuguiden strikt 

(Patton, 2002). Nackdelen med detta tillvägagångssätt är att intressanta aspekter 

inte följs upp och utvecklas, även om informanten kommer att besvara frågorna 

utifrån sin egen synvinkel (ibid.). Svaren kommer däremot att bli liknande och 

därav möjliga att jämföra (Bryman, 2011). Samtalet i den ostrukturerade och 

informella intervjun är istället styrd i låg grad och kan beskrivas som ett vanligt 

samtal (Patton, 2002; Bryman, 2011). Denna strategi kan vara behjälplig när 

intervjuaren inte har mycket kunskap inom fältet. Till hjälp finns enbart teman 

och informanten tillåts lyfta det som anses vara viktigt för denne (ibid). Vi har 

inte varit utan kunskap kring ämnet medarbetarsamtal och även fått viktig 

information om företagen under de första mötena, varav vi valde att utgå från en 

semi-strukturerad strategi. 

 

Intervjuerna har genomförts vid tre separata tillfällen på de olika företagen som 

fått fingerade namn. Vid det första tillfället genomfördes tre intervjuer på 

IndustriX och vid tillfälle två, knappt en vecka därefter, hölls den fjärde intervjun 

hos IndustriX. De fyra sista intervjuerna hos IndustriY skedde cirka två veckor 

därpå. På grund av att intervjuerna genomfördes i följd efter varandra, fanns inte 

mycket tid att diskutera varje intervju sinsemellan och göra eventuella ändringar. 
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Mellan de tre tillfällena har vi transkriberat och diskuterat intervjuerna och vad vi 

behöver mer kunskap om inför nästa intervjutillfälle. Intervjuguidens frågor var 

omfattande i antal, men majoriteten av frågorna besvarades genom övergripande 

frågor som ”Kan du berätta…?”. Vi fann inte anledning att revidera intervju-

guiden mellan tillfällena. 

 

För att underlätta för företagen, men samtidigt ge oss och informanterna möjlighet 

att kunna prata utanför intervjuguidens frågor bad vi om att få avsatt en timme per 

intervju. Informanterna tilldelades ett missivbrev med bakgrundsinformation och 

etiska aspekter innan intervjun genomfördes och bandades. Majoriteten av 

intervjuerna tog 25–35 minuter, men det var sällan vi som intervjuare behövde 

driva samtalet, utan informanterna pratade mycket kring frågorna vi ställt. Vi 

välkomnades av samtliga informanter att höra av oss ifall eventuella följdfrågor 

behövde ställas. Vi turades om att vara ansvariga över att hålla i själva intervjun 

och att göra anteckningar vid sidan av och ställa följdfrågor. Transkriberingen 

delades upp lika mellan oss och genomfördes fortlöpande under studien. 

 

3.3 Studiens urvalsprocess 
Hela processen inför uppsatsarbetet började med ett handledarmöte där vi 

diskuterade tänkbara val av ämne och metod. När vi sedan hade begränsat det 

ordnade vår handledare ett möte med Industrikompetens som vi med goda chanser 

skulle kunna skriva arbetet i samarbete med. Under det första mötet deltog vår 

handledare, delprojektansvarig Sonja Rundgren och författarna till uppsatsen. 

Tillsammans kom vi överens om ämnet medarbetarsamtal och hur det i sin tur kan 

bidra med exempelvis kompetensbehov i industriorganisationer. Vi bestämde oss 

redan där för att begränsa oss till två företag, ett större och ett mindre. För det 

större företaget ställde vi som krav att de skulle ha en etablerad HR-funktion 

medan det inte var lika viktigt att fallet var så för det mindre.  

 

Under processen tillhandahöll Sonja Rundgren oss med en till nyckelkontakt, 

Mikael Stenqvist från IF Metall som agerat som mötesbokare och dörröppnare för 

företagen vi valde att studera. Organisationerna som vi till sist bestämde att 

använda oss av var IndustriX och IndustriY. För att kunna skapa en koppling 

mellan vårt syfte, våra frågeställningar och potentiella informanter behövde vi 

ställa upp vissa förutsättningar på vilka personer som kunde vara relevanta i vår 

studie. Kvalitativa studier bör innehålla strategier av något slag, menar Patton 

(2002) för att få åtkomst till de informanter som har relevans till studiens syfte. 

Det ligger i vårt intresse att få fler synvinklar på medarbetarsamtalet och därför 

ville vi möta både medarbetare och chefer, om möjligt även HR-personer och 

fackliga representanter. IndustriY var det större av företagen med runt 1500 

anställda medan IndustriX har cirka 50 anställda. 10 mars hade vi möte med 

IndustriY där representanter från företaget samt Mikael Stenqvist närvarade. De 
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gav oss en gedigen presentation om företaget och hur de arbetar med medarbetar-

samtal i organisationen. Innan mötet avslutades önskade vi att få intervjua upp till 

tio personer på IndustriY med olika befattningar (medarbetare, HR, chef, fackliga 

representanter). Kontakt hölls därefter via mail och vi fick till slut beskedet att de 

kunde tillhandahålla oss med fyra anställda. Den 30 mars hade vi möte med 

IndustriX som även dem gav oss en beskrivning om organisationen och deras sätt 

att arbeta med bland annat medarbetarsamtal. Precis som med IndustriY bad vi 

om att få intervjua upp till tio personer. De kunde i slutändan bistå med fyra 

intervjupersoner (tre medarbetare och en chef). Detta är en form av 

bekvämlighets- eller tillgänglighetsurval (Bryman, 2011; Fejes & Thornberg 

2015), vilket är en av de metoder som oftast används inom kvalitativa studier 

(Fejes & Thornberg, 2015). Bryman (2011) beskriver att det är det tillgängliga 

kontaktnätet som används för att få åtkomst till relevanta informanter och kan 

användas både när det är svårt att finna dessa informanter, eller om företaget 

själva vill ta fram informanter åt studien. I vårt fall var det båda företagen som 

frågade medarbetare om de hade möjlighet att ställa upp på intervjuer. 

 

Intervjuer med IndustriX hölls den 7/4–17 samt 13/4–17 och intervjuerna med 

IndustriY hölls den 24/4–17. Ett av problemområdena inom ESF-projektet är att 

locka kvinnor till industriyrken. Detta var något som märktes när vi höll 

intervjuer. Samtliga av de intervjuade på IndustriX var män och av fyra 

informanter på IndustriY var en kvinna. På IndustriX intervjuade vi medarbetarna 

Erik, Tore, Peter samt chefen Christian. Samtliga medarbetare har jobbat på 

IndustriX i ca 10 år och Christian har varit där i över 10 år varav drygt 5 år som 

chef. På IndustriY intervjuade vi Gunnar, Anders, Rebecka och Niklas. Gunnar 

och Anders är medarbetare med fackligt engagemang som jobbat där i 5–10 år 

respektive över 10 år. Rebecka är chef och har jobbat där i ca 10 år och Niklas är 

HR-anställd som varit på IndustriY i mindre än 10 år. Samtliga informanter har 

fått fingerade namn.   

 

Båda företagen visste om våra ambitioner, men på grund av hög arbetsbelastning 

var det inte en möjlighet att bistå med över fyra personer per företag. Huvud-

anledningen att vi inte valde att försöka kontakta en tredje organisation var 

tidsbrist. Vi blev väl medvetna om hur lång tid processen kan ta från dess att den 

första kontakten etableras till dess att organisationen kan boka in och bistå med 

intervjupersoner. Besked om att varken IndustriY eller IndustriX kunde bistå med 

fler än fyra personer fick vi en bit in i april månad. Det innebar med stor 

sannolikhet att intervjuer med ett potentiellt tredje företag i bästa fall skulle kunna 

äga rum i början av maj, endast ett par veckor innan slutinlämning. Det medför 

att vårt totala insamlingsmaterial består av intervjuer från åtta personer. Trots det 

relativt få antalet intervjuer anser vi att vi fått en god bild av hur medarbetarsamtal 

kan se ut på olika organisationer. Både Bryman (2011; se även Kvale & 

Brinkmann, 2009), menar att det är svårt att avgöra huruvida urvalsantalet är 
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tillräckligt omfattande för att kunna komma fram till slutsatser i studien. Beroende 

på studiens syfte och utformning finns det egentligen inga klara svar, enligt 

Bryman (2011) och ett större antal behöver inte nödvändigtvis per automatik 

innebära ett mer vetenskapligt resultat (Kvale & Brinkmann, 2009). Urvalets 

storlek kan likväl variera beroende av vilka möjligheter som finns i tid eller 

resurser (ibid.).  

 

3.4 Analys av insamlade data 
Dataanalysen kan beskrivas som den process när forskare systematiskt undersöker 

materialet för att sedan kunna presentera ett resultat (Fejes & Thornberg, 2015). 

Patton (2002) menar att analysen handlar om att finna det meningsfulla i sin data 

och sålla bort det som är irrelevant. Enligt Flick (2015) kan det finnas fler syften, 

exempelvis att beskriva ett fenomen eller att identifiera villkor för förut-

sättningarna. Inom samhällsvetenskaplig forskning finns inga bestämda regler, 

utan huvudsakligen bör forskaren använda hela sin förmåga att ge rättvisa till 

studien och hur den är genomförd (Patton, 2002). 

 

Våra data består av åtta transkriberade intervjuer. Inför analysen transkriberades 

samtliga intervjuer ord för ord, inklusive eventuella längre pauser som kan 

påverka den tolkning som sedan görs. Det fanns vissa ämnen i intervjuerna som 

inte tillhörde vårt huvudsakliga syfte, men på grund av dess omfattning i tid och 

att flera intervjuer gjordes i följd på varandra, ansåg vi det som lämpligt att inte 

lämna något material som skulle kunna komma till användning. En noggrann 

transkribering är att föredra, eftersom detaljer kan visa sig vara väsentliga senare 

i analysprocessen (Bryman, 2011). Det är också viktigt att fokusera på hur något 

sägs, inte enbart att det sägs (ibid.). Transkribering är positivt i flera bemärkelser, 

dels genom att märka fenomen som tidigare inte upptäckts när det läses, men även 

att få tillgång till exakta uttryck vilket ger en mer exakt bild av fenomenet. Patton 

(2002) menar att den omfattande berättelsen ligger till stor grund inför den 

kommande analysen, för att kunna finna betydelsefulla mönster. Därför bad vi 

gärna om exempel på fenomen i våra intervjuer. 

 

Det finns ingen tydlig gränsdragning mellan datainsamling och analys menar 

Patton (2002), varav det också inte bör ses som rimligt att försöka särskilja dem. 

Tankar som uppkommer under datainsamlingen kan istället tas tillvara på, under 

förutsättning att en öppenhet för andra fenomen fortfarande finns. Även Fejes och 

Thornberg (2015) beskriver att analysprocessen inte är en tydlig raksträcka. Även 

om det inte gavs stora möjligheter för reflektion mellan intervjuerna, uppstod 

tankar och diskussion om intervjuerna. Dessa kunde vi ta till vara på inför näst-

kommande intervju och vad som skulle kunna bli en viktig del under analysen. 

Patton (2002) menar att diskussioner kring intervjuerna nära inpå dem kan vara 

fördelaktiga i analysprocessen, eftersom det kan bidra till att börja se mönster i 

sin data och komma nära inpå den naturliga miljön för informanten. Det är dock 
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viktigt att inte ge analysen för stort utrymme och dra slutsatser, eftersom det kan 

bidra till att andra delar missas (ibid.). Under processens gång genomförde vi en 

första analys på det transkriberade materialet, men var noggranna med att inte låta 

den få för stort utrymme innan samtliga intervjuer fanns tillhanda för slutgiltig 

analys. Vi valde även att inte ta bort frågor ur intervjuguiden för att inte låta oss 

tappa aspekter vilka kan visa sig bli viktig i ett senare skede. 

 

Fejes och Thornberg (2015) beskriver att det finns olika sätt att utföra kvalitativ 

analys. Vi har främst använt oss av kategorisering som arbetssätt där vi inspirerats 

av grundad teori i tillvägagångssättet av vår kodning. Med detta menar vi att vi 

har använt oss av den grundade teorins kodningsprocesser som hjälpmedel i vår 

analys och som ett sätt att skapa struktur, men inte följt metoden strikt. Bryman 

(2011) menar att det är positivt att starta med kodningen så fort som möjligt för 

att kunna förstå insamlade data och finna förståelse vilket kan kopplas till teorier. 

Data bör dock läsas först utan noteringar (ibid.). Glaser (1978) beskriver att 

kodningsprocessen i grundad teori sker i två steg, substantiv och teoretisk 

kodning. Den substantiva kodningen består i sin tur av en öppen process, där 

meningar eller stycken markeras och kommenteras samt en selektiv process där 

de mest frekventa, alternativt särskilt viktiga koderna lyfts fram (ibid.). I den 

begynnande analysen av det färdigtranskriberade materialet markerades och 

skrevs korta kommentarer intill texten, för att försöka finna det vi ansåg som 

relevant. Denna empirinära process var den öppna delen av kodningen. Vi 

jämförde även koderna med varandra för att identifiera likheter och skillnader, 

vilket i sin tur kan bidra till att finna viktiga fenomen (Bryman, 2011). Det mesta 

av våra data har vi tolkat på likvärdigt sätt, vilket sannolikt är en följd av de 

diskussioner vi hade direkt efter intervjuerna. Vi observerade även sådant som vi 

saknade, vilket kunde utnyttjas vid senare intervjutillfällen för att få fråga om. 

 

Koderna grupperades i sin tur utefter likheter och eventuella skillnader. Denna 

gruppering av data är en del av den selektiva processen, där vi identifierar vilka 

koder och centrala kategorier som står ut (Glaser, 1978). Den teoretiska 

kodningen är i sin tur ett sätt att teoretisera koderna för att möjliggöra en 

uppbyggnad av en teoretisk modell (ibid.). I en strikt grundad teori ska detta ingå, 

men detta är inte huvudsyftet för oss fastän vi inte stängt några dörrar. Bryman 

(2011) påpekar åter vikten av att fortfarande hålla distans och inte sortera bort 

sådant som kan visa sig väsentligt i ett senare skede, särskilt på grund av den risk 

kodningen medför i förlorande av kontext och fragmenterade data. Kategorierna 

bestod av relation, tid, återkoppling, kommunikation och förutsättningar. 

 

Den sista delen i kategoriseringen berörde att ytterligare sortera efter våra tre 

huvudämnen, hur medarbetarsamtalen ser ut, varför de hålls och vilka möjligheter 

till kompetensbehovsanalys finns i dem. Utöver denna sortering valde vi att även 



20 

 

lyfta det som informanterna antytt vara särskilt viktigt för dem i medarbetar-

samtalen. Här togs anteckningarna till hjälp för att analysera hur en informant talat 

om något, ifall det varit med entusiasm eller betoningar. Processen ser vi som en 

tematisk, där vi fokuserat på varje informants berättelse, men även vilka likheter 

som finns mellan olika berättelser (Jepson Wigg, 2015). Koderna har på så sätt 

kommit till stor hjälp genom sorteringen av data. Bryman (2011) menar att den 

tematiska analysen handlar om att identifiera olika teman, genom att noggrant 

behandla sin data. Den tematiska analysen hjälper till att förmedla en generell bild 

av resultatet och finna mönster, varpå det därpå går att återvända till sin data för 

att tillämpa mönstren. Det finns fler sätt att genomföra tematisk analys menar 

Bryman (2011). Ett sätt att se återkommande fenomen, språkbruk och metaforer 

eller att observera vad som inte framkommer (ibid.), vilket är de sätt vi arbetar 

efter. Vi har haft våra frågeställningar nära där vi kategoriserat medarbetar-

samtalet och den sociala verklighet som upplevs inom dem. 

 

3.5 Litteratursökning och teoretiska utgångspunkter  
Detta avsnitt syftar till att presentera en överblick hur vi sökt litteratur och format 

våra teoretiska utgångspunkter. Sökmotorerna Scopus och Google Scholar har 

använts med följande sökord; utvecklingssamtal, medarbetarsamtal, kompetens-

behov, performance, appraisals, appraisal interviews. Inom human resource 

management finns en omfattande mängd forskning, varav nordisk forskning 

premierats. Vi har även märkt att medarbetarsamtalet kan skiljas åt i sin karaktär 

beroende på kontext varav avgränsningen till norden ansågs nödvändig. Vi har 

strävat efter en bred blick över forskningsfältet med kritiska ögon, bland annat 

genom att välja bort referenser i irrelevanta kontexter och använda oss av så nutida 

forskning som möjligt samt vedertagna författare inom fältet. 

 

Att arbeta på ett induktivt sätt innebär att den teori som används i relation till 

resultatet även bestäms av studiens resultat (Bryman, 2011; Patton, 2002). 

Deduktion brukar förenklas till induktivitetens motsats, där är det teorin som styr 

utformningen av såväl metod och analysen av insamlade data (ibid.). I kvalitativa 

studier är induktion att föredra (Patton, 2002), men detta är inte alltid något som 

fungerar i verkligheten. I flera fall är det inte möjligt att påstå att en studie till 

fullo är induktiv eller deduktiv, trots att de ofta ses som varandras motsatser. Det 

är till exempel problematiskt att helt bortse från teorier när en studie utformas 

(ibid.). För att på ett effektivt sätt kunna påbörja studien, behövdes ett fokus i 

studien som kunde vägleda oss i utformandet av intervjuguiden. Vi hade sedan 

innan gjort en teoriöversikt utan att specificera eller gå in alltför mycket på detalj. 

Efter det färdiganalyserade resultatet började vi istället fokusera på teorier som 

ansågs relevanta för vår studie. Eftersom teorin till största del tagits fram som en 

följd av resultatet har vi arbetat med vår studie främst på ett induktivt sätt, men 

liksom Bryman (2011) beskriver, har induktion och deduktion ofta inslag av 

varandra.  
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3.6 Kvalitetskriterier 
Att uppnå kvalitet i kvalitativa studier kan flera gånger vara problematiskt 

eftersom forskare från olika traditioner och perspektiv kan ha blandade synsätt på 

vad som är kvalitet. Som förslag har Larsson (1994) föreslagit en uppställning 

över generella kvalitetskriterier för kvalitativ forskning som kan hjälpa till i 

diskussionen om kvalitet och användas som vägledning i forskningsarbetet. 

Uppställningen är indelad i tre delar. Kvaliteter hos framställningarna i sin helhet, 

handlar om forskarens reflexibilitet, att metoden är välbeskriven samt att studien 

har en relevant och röd tråd (Larsson, 1994). Därefter följer kvaliteter hos 

resultaten, att resultatet är utförligt beskrivet, nyanserat, strukturerat, tydligt och 

vilket teoritillskott det kan ge. Sist behandlas validitetskriteriet vilket berör en 

koppling till annan teoribildning och dess värde i praktiken. Det är inte alltid som 

alla kriterier är tillämpliga och vissa av dem kan utgöra alternativ till varandra 

(ibid.). Traditionellt brukar den kvantitativa forskningen mätas utefter studiens 

validitet och reliabilitet (Bryman, 2011). Reliabiliteten handlar om ifall resultatet 

är oberoende av vem som genomför studien (Bryman, 2011). Svensson och 

Starrin (1996) menar att det bör ställas frågan om människan är ett konstant objekt 

som går att pröva, varav vi har valt att inte diskutera studiens reliabilitet. Inom 

samhällsvetenskaplig forskning kan validitet istället benämnas som studiens 

trovärdighet sett utifrån dess tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering (Thornberg & Fejes, 2015). 

 

Den sociala verkligheten går enligt Bryman (2011) att beskriva på flera olika sätt. 

Tillförlitligheten i studien handlar om att avgöra huruvida studiens resultat kan 

accepteras av andra. Som hjälp kan forskaren göra en respondentvalidering, vilket 

innebär att resultaten redogörs för informanterna i syfte att säkerställa att 

tolkningen av informanternas verklighet är korrekt. Att andra forskare kan 

använda sig av resultatet i olika sammanhang beskrivs som studiens överförbarhet 

(ibid.). Om resultatet beskrivs på ett utförligt vis kan det användas som en form 

av databas och bedömas vara överförbar till andra miljöer (Bryman, 2011). Utöver 

det bör tydliga beskrivningar av studiens tillvägagångssätt ges och på så vis kan 

en bedömning göras om huruvida de slutsatser som framkommer är rimliga. Att 

slutsatserna bedöms vara rimliga visar på studiens pålitlighet (ibid.). Kvale och 

Brinkman (2009) frågar sig ifall mottagen kunskap från intervjuer kan vara 

objektiv. Bryman (2011) menar att det är en omöjlighet att vara helt objektiv i 

forskningssammanhang, vilket han kallar konfirmering. Objektivitet handlar om 

att kunskapen ska vara pålitlig och kontrollerad av andra. Forskaren bör även 

reflektera över tänkbara fördomar eftersom det är svårt att helt och hållet göra sig 

oberoende från sin subjektivitet (Kvale & Brinkman, 2009) även kallat 

reflexibilitet. Vi kommer att diskutera hur vi har förhållit oss till kvalitets-

kriterierna i vår metoddiskussion. 
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3.7 Etiska överväganden 
Hermerén (2011) menar att etiska överväganden uppstår när det sker en konflikt 

mellan att bedriva viktig forskning, forskningskravet, samtidigt som skada bör 

undvikas, individskyddskravet. Vi har använt oss av Vetenskapsrådets CODEX 

för forskningsetiska grundprinciper inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (1990). Denna används inte i samma utsträckning utan är numera 

integrerad i Lag 2003:460 om etikprövning av forskning som avser människor. Vi 

har valt att ändå använda oss av Vetenskapsrådets CODEX eftersom den ger en 

god översikt om forskningsetiska principer och hur dessa kan vägleda forskaren i 

forskningsprocessen. De fyra principerna består av informations-, samtyckes, 

konfidentialitets- samt nyttjandekravet och är tänkta att fungera som en 

vägledning i avvägningen mellan forskningskravet och individskyddskravet.  

 

Med informationskravet menas att deltagarna i studien har rätt att ta del av 

studiens syfte och villkor. Vidare ska de informeras om sitt frivilliga deltagande i 

studien och deras rättighet att när som helst under studiens gång få hoppa av om 

så önskas. Det är tänkt att studiens deltagare skall vara så pass välinformerad att 

denne på ett rationellt sätt kan bedöma om han eller hon vill deltaga i studien. Till 

sist är det upp till forskarna att informera att allt insamlat material kommer att 

användas i forskningssyfte. Det andra kravet är samtyckeskravet. Det betyder att 

deltagarna ska ge sitt samtycke till att deltaga i studien och detta ska ske efter att 

deltagaren tagit del av det tidigare nämnda informationskravet. Studiens deltagare 

har rättigheten att när som helst avbryta sitt deltagande med vetskapen om att de 

inte löper risk för varken negativa påföljder eller påtryckningar av forskaren. Det 

är dock tillåtet att motivera medverkandets positiva (Vetenskapsrådet, 1990). 

Konfidentialitetskravet betyder att forskaren redogör för att deltagandet sker 

under största möjliga konfidentialitet. Det medför att allt material som kan 

identifiera deltagare måste förvaras på ett vis att ingen obehörig har möjlighet att 

komma över det. I studiens resultatdel skall det inte heller vara möjligt att kunna 

identifiera deltagare. Det är därför viktigt att forskaren maskerar deltagarna i den 

skrivna texten. Det sista kravet, nyttjandekravet innebär att allt insamlat material 

från deltagarna endast ska användas i forskningssyfte. Det är en plikt som forskare 

att utan undantag enkom använda materialet i det syfte som informerat om (ibid.).  

 

Samtliga informanter fick ett missivbrev med en genomgång av studiens syfte och 

våra etiska utgångspunkter. Vi såg till att alla läste igenom brevet och förstod dess 

innebörd innan intervjun sattes igång. Vi frågade dessutom tydligt ifall vi fick 

banda intervjuerna, vilket samtliga godkände. Flera av informanterna blev 

tilldelade oss, vilket kan tänkas skapa problematik när andra känner till deras 

medverkande. Vi har därför valt att använda fingerade namn och parafrasera vissa 

särskilt känsliga citat. Vi anser att vår förklaring om studiens syfte tillsammans 

med missivbrevet gjort att vi tagit god hänsyn till de forskningsetiska kraven efter 

omständigheterna. Vidare diskussion om etik följer i metoddiskussionen.  
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4 Resultat 
I följande kapitel presenteras resultatet av vår analys. Inledningsvis beskrivs de 

respektive medarbetarsamtalen i organisationerna och hur de används. Vidare 

beskrivs vad de olika organisationerna anser vara syftet till att hålla medarbetar-

samtal samt om kompetensbehov eventuellt kan tas tillvara i samband med detta. 

Sist lyfts vad de anställda anser vara allra viktigast när det kommer till 

medarbetarsamtal.   

 

4.1 Medarbetarsamtalet i verksamheterna 
Medarbetarsamtal på IndustriX kan beskrivas som enkla i sin karaktär. Som 

utgångspunkt används en mall med tre block, ett för att gå igenom företagets 

övergripande mål, de så kallade KLEM-målen (kvalitet, leverans, effektivitet, 

människan), hur medarbetaren känner inför dessa och upplever att de når upp till 

dem. I detta block ingår även medarbetarens rollbeskrivning och önskade 

utveckling. Det andra blocket handlar om ledarskapet och medarbetarskapet på 

IndustriX, hur kommunikation och samarbete fungerar mellan medarbetarna upp 

till ledningsnivå. Häri finns även möjligheten att göra en självskattning på det 

egna bidraget till stämningen på företaget. Det sista blocket summerar samtalet 

och avgör tidpunkt för nästa samtal. Christian, chef på IndustriX, berättar för oss 

att mallen används som underlag för samtalet för att samtliga medarbetare ska få 

ett samtal på likadan grund men även för att samtalen ska bli jämförbara. 

 

Medarbetarsamtalen på IndustriY är en del av en omfattande och strukturerad 

process. HR-avdelningen startar processen med planering och revidering. 

Därefter involveras chefer och facket. Nya chefer genomför en utbildning i att 

hålla medarbetarsamtal som även befintliga chefer blir erbjudna att repetera. Den 

enskilde chefen gör därefter en bedömning av sina medarbetare. Bedömningen 

granskas av övriga liknande chefer och HR, ett så kallat valideringsmöte. 

Bedömningen utgår från en mall där chefen medarbetarna bedöms efter en skala 

från A-E, där A är långt över förväntad prestation, medan E är långt under. 

Förväntad prestation hamnar i mitten på denna skala, C, där det är önskvärt att 

majoriteten av medarbetarna befinner sig. Bedömningen sker utifrån värde-

grunden HET (handlingskraft, effektivitet och tillgänglighet) och yrkes-

kompetens. I nästa moment sker själva medarbetarsamtalet där två timmar avsätts 

till varje medarbetare under en period på omkring tre månader. Niklas från HR 

berättar att det finns ”ett smörgåsbord av frågor” som cheferna och medarbetarna 

har möjlighet att välja för att få ut det mesta av samtalet. Både medarbetaren och 

chefen förväntas komma förberedda inför samtalet. Medarbetaren ska dels ha 

förberett en självskattning utifrån mallen samt en chefsbedömning. Tillsammans 

bestäms eventuella åtgärds- och utvecklingsplaner. En tid efter medarbetar-

samtalet görs en utvärdering av processen för att försöka identifiera styrkor och 

svagheter inför nästa period. Till sist ska ett strukturerat uppföljningssamtal äga 

rum efter cirka ett halvår. 
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4.1.1 Medarbetarsamtal på IndustriX 

På IndustriX hålls utvecklingssamtal årligen, med utgångspunkt i en mall som 

följs under utvecklingssamtalet. Medarbetarsamtal och lönesamtal hålls dock 

separat och har ingen direkt koppling till varandra. Såväl chef, som medarbetare 

är nöjda och tycker att mallen utgör ett bra underlag. Under samtalet lyfts bland 

annat vad som medarbetarena anser vara bra eller dåligt med organisationen, 

andra medarbetare, arbetsplatsen och cheferna. Erik berättar att: 

[D]et är ett bra sätt att i lugn och ro få sätta sig och gå igenom … själv har 

för mål… [O]m man har några invändningar gentemot företaget, alternativt 

sina kollegor. Som man inte vill ta med sina kollegor, utan man kanske vill 

gå via en chef. [Erik, Exc. 2017-04-07] 

Det finns en viss skillnad i åsikter på IndustriX gällande organisationens mål och 

utveckling. Oftast tycker informanterna att det finns en tydlig koppling och 

relevans mellan organisationens mål och individmål där målen är en form av 

stöttepelare. Tore påpekar att målen ”...måste flyta in i varandra. För att jag ska 

kunna göra mitt jobb efter bästa förmåga måste det finnas något som stöttar upp 

det”. Även Peter berättar att det finns en koppling till ”viss del, men … företagets 

mål är ju väldigt, väldigt övergripande”. Andra gånger kan målen anses vara 

”konstlade” menar Peter och berättar att han upplever att företaget ”...försöker 

skapa ett mål för sakens skull”.  

 

Enligt medarbetarna är det inga problem att lyfta fram privat känsliga ämnen 

under medarbetarsamtalet. Detta välkomnas av chefen och de får även stöd om 

dessa problem skulle vara av mer allvarlig karaktär. Christian väljer då att 

exempelvis kontakta företagshälsovården eller annan av lämplig instans. 

I regel om det är av privat karaktär så är det oftast de som tar upp det. Jag är 

inte sån som chef som frågar så mycket om privatliv, men jag är väldigt öppen 

för att prata om det. … När jag ser eller känner att det är någonting ställer jag 

frågan utifrån hur vederbörande mår ... brukar de oftast öppna upp och det 

kan ha privat härkomst. Många gånger har de faktiskt det och det ... har blivit 

ett ganska känslosamt samtal där jag som chef ofta får hantera frågor som ... 

jag inte kan påverka fullt eftersom det snarare berör privatlivet. Men i den 

grad jag kan påverka så har jag alltid varit aktiv med att göra det i form av 

stöd hos företagshälsovård och så vidare. Och det följer jag oftast upp direkt 

efter samtalet. [Christian, Exc. 2017-04-13] 

Christian beskriver att det oftast är medarbetaren som först tar upp om denne har 

ett problem som är privat. Undantaget är om han tycks se på sin medarbetare att 

denne ser ledsen ut, eller inte verkar vara sig själv, varvid han själv brukar fråga 

om medarbetarens välmående. Oavsett bemöts det medarbetaren väljer att prata 

om av Christian och följs upp. Organisationskänsliga ämnen anses däremot ibland 

vara något mer problematiska att lyfta fram. Peter berättar: 
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[D]et har inte bemötts särskilt bra, har det inte gjort. …[J]ag skulle helst jobba 

mer mot det han gör [chef] ... men då var det mera att ”jaha så du försöker ta 

mitt jobb” och nästan så att han kände sig hotad i det läget. Och det är ju inte 

så bra när man ska sitta som en chef i det läget att man ska känna sig hotad 

när medarbetaren försöket påtala någon man vill. [Peter, Exc. 2017-04-07] 

Peter beskriver i citatet att han och chefen upplevde situationen på olika sätt, där 

tydliga ambitioner och utvecklingsförslag bemöttes som konkurrenshotfulla. 

Fastän Peter beskriver detta undantag säger han och även de andra medarbetarna 

på IndustriX att medarbetarsamtalen oftast är ”kamratliga” och bra samtal som 

stärker relationen med chefen. Erik berättar att han upplever samtalet som bidrag 

till en god stämning och att det är ”väldigt bra med den dialogen. … [chefen har] 

blivit lyhörd och utvecklats till våran fördel”. 

 

Medarbetarsamtalen hålls enligt Christian årligen under hösten. En av våra 

informanter hade inte haft ett medarbetarsamtal på över 2,5 år och visste inte 

heller när nästa skulle äga rum. Informanten var övertygad om att chefen skulle 

ordna ett medarbetarsamtal om han själv tog upp det, men kände att det var 

chefens ansvar att ordna upp det hela och hade därför intagit en passiv roll i denna 

fråga. Både medarbetare och chef anser att det är lagom att ha medarbetarsamtal 

en gång per år, med en strukturerad uppföljning någon gång i mitten av perioden. 

I dagsläget finns inget strukturerat uppföljningssamtal på organisationen, något 

som medarbetarna saknar, men samtidigt känner de att det när som helst går att 

föra mer informella samtal för att lyfta frågor. Tore menar att han tycker att det 

borde finnas ”...en uppsatt tid [för uppföljningssamtal], men att är det något som 

dyker upp här och nu så kan man ta det direkt”. På så sätt finns tillfälle för 

uppföljning att utnyttja ifall behovet finns, menar han.  

 

Återkoppling är dock viktigare än själva uppföljningssamtalet, menar Peter: ”Jag 

har påtalat vissa saker men det händer ändå inget och om det ändå inte händer 

någonting så bli man ju trött på att återkoppla om det varje gång också”. Även 

Erik berättar att han ”har svårt att förstå varför det inte kan göras en åtgärd på en 

person [som inte kan sköta sitt jobb].” En frånvaro av återkoppling och förändring 

kan få medarbetare att förlora motivationen att fortsätta påpeka fel och brister de 

ser i organisationen. Återkoppling är idag bunden till chefens förmåga att minnas 

att ge denna. Christian säger däremot att om en medarbetare skulle ta upp något 

han märker är ogenomförbart meddelar han direkt att det inte kommer att 

verkställas, men ”...oftast är det [förslag] av sådan karaktär att det måste vändas 

lite grann och man försöker på olika sätt och då kan jag vara lite slarvig med 

återkopplingen”. Christian är medveten om att återkopplingen är viktig, men med 

ett enskilt ansvar och att det kan pågå en längre process att försöka genomföra 

förslag gör att själva återkopplingen hamnar i skymundan. 
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4.1.2 Medarbetarsamtal på IndustriY 

Utvecklingssamtalen sker en gång per år under våren på IndustriY med samtliga 

medarbetare. Den mall som används har förändrats över tid, Anders berättar att 

mallen som används idag implementerades på grund av en driven tjej på HR. 

Medarbetarsamtalet kan med andra ord förändras i sin karaktär beroende på vem 

som driver på vissa processer. Gunnar beskriver hur mallen är uppbyggd: ”[Den 

består av] fyra delar, värdeorden tre stycken och yrkeskunskapen. Allt delas in 

utefter en mall som har ett antal meningar som beskriver om du är där eller inte. 

Värdeorden tillkom nyligen, men mallen, processen som sådan har funnit i ca 8 

år”. Han upplever att medarbetarsamtalet har blivit mer förankrat i företaget och 

på så vis skulle kunna ses som ett strukturerat sätt att arbeta efter. Niklas fortsätter 

berätta att medarbetarsamtalet i stort förändrats under de senaste tio åren. Tidigare 

användes samtalet för att få reda på hur medarbetaren mår, men numera används 

det även som ett tillfälle att utvärdera prestationer. Niklas anser att denna 

förändring mot att involvera både ventilering och utvärdering är viktig.  

 

Medarbetarsamtalet och processen den befinner sig i menar Niklas består av ett 

gediget material, där förutsättningar sätts upp och används som bedömnings-

underlag för medarbetaren. Bedömningsdelen i medarbetarsamtalet används inte 

som lönemotiverande, men den kan inofficiellt användas som stöd fortsätter 

Rebecka, särskilt om någon presterat mindre bra: ”det är klart att ingen med dåligt 

betyg får högre lön”. Rebecka anser att mallen är bland den bästa som finns, men 

självklart är det svårt att finna en modell som passar alla fullt ut. Därför resonerar 

Rebecka på följande sätt om bedömningsskalan: 

Jag tycker att bedömningen är viktig men bara i fråga så att personen ska 

kunna veta om man behöver förbättra sig eller inte. Jag lägger inte så stor vikt 

vid de där, B eller C, eller D eller vad det är, utan mera ingående om vad det 

är jag inte tycker fungerar. [Rebecka, Exc. 2017-04-24] 

Rebecka menar att istället för att lägga vikt vid bokstäverna, kan det vara viktigare 

att samtala om individen. Gunnar menar även att värdegrunden kan riskera att bli 

tagen för given och det borde bli tydligare vad som faktiskt menas med särskilda 

meningar eller ord i medarbetarsamtalets mall: ”Ett X för mig är kanske ett kryss 

för dig”, fortsätter Gunnar. Niklas menar dock att eftersom det finns en 

valideringsprocess i processen blir bedömningen transparent, något Anders 

problematiserar: ”man träffar sina medarbetare för sällan”. Anders menar att en 

valideringsprocess inte fyller sitt syfte så länge det finns medarbetare som inte 

träffar sin egen eller andra chefer som har möjlighet att göra en rättvis bedömning. 

Detta är vanligare bland de anställda som arbetar skift. 

 

Det finns även andra negativa bilder av medarbetarsamtalet. Anders och Gunnar 

som fackliga representanter får höra om de mindre bra samtalen, fastän de är 

medvetna om att de, av logiska förklaringar, sällan får höra när det fungerat som 
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det ska. Anders säger följande: ”...[J]ag får ta emot allt gnäll från dem” medan 

Gunnar fortsätter: ”Vi får ju en del ytterligheter till oss när man liksom tycker att, 

att det inte har fungerat bra. Vi får ju aldrig reda på de här klockrena.” Anders 

lyfter att det finns flera medarbetare som upplever ångest inför mötena och därför 

inte ser något syfte med att förbereda sig inför samtalet, eftersom det finns en 

upplevd känsla av att det ”blir i slutändan som chefen vill”. Ångesten kan även 

bero på en upplevd känsla av makt där medarbetaren inte kan säga vad denne 

tycker. Ibland händer det att Anders behöver följa med för att medarbetaren ens 

ska våga gå på samtalet. Niklas problematiserar även detta och trots han tycker att 

mallen är ”genomarbetad och riktigt bra” kan den mänskliga faktorn störa. Alla 

chefer är inte lika bra på att genomföra samtal, fastän de erbjuds utbildning. Niklas 

reflekterar därför över ifall medarbetarna själva borde få utbildningen. Gunnar 

håller med om att mallen i sig är riktigt bra, men det finns brister i engagemanget 

hos cheferna. Det är viktigt att som chef både ställa rimliga krav, men också att 

kunna ta upp de relationsstörningar som kan finnas mellan chef och medarbetare 

eller medarbetare sinsemellan. 

Det brister i engagemang från ledarna hur man...tar det här på allvar. Man 

kan få en utvecklingsplan som säger att ”Du borde nog… Kommunicera 

bättre...” That’s it. Jag vet en som fick förra året, fick rådet eller planen att 

”du ska nog fika mer med dina kollegor”. Alltså, det är ju, jag tycker inte det 

är seriöst för fem öre. [Gunnar, Exc. 2017-04-24] 

I medarbetarsamtalet ska åtgärds- eller utvecklingsplaner skapas, men Anders 

säger att detta kan bli motsägelsefullt för medarbetarna eftersom ”Företaget vill 

ha så många C-arbetare som möjligt.” Samtidigt som IndustriY ”är ett gammalt 

företag. Det sitter nästan lite i väggarna liksom att man måste uppåt, uppåt och 

uppåt…” säger Anders, vilket inte går i samklang med utvecklingssamtalets syfte 

till ständig förbättring och utveckling av medarbetarna. Samtidigt fungerar inte 

utvecklingsplanerna alls enligt Anders. De ser fina ut på pappret, men det är sällan 

de genomförs. Även Gunnar håller med och uppskattar att 30 % av de överens-

komna utvecklingsplanerna faktiskt genomförs. Han tror att detta beror på att det 

är enkelt som chef att se möjligheter och ge ett ”att” något ska ske, men inte lika 

enkelt att ge ett ”när” det ska ske. En maskin kan ta lång tid att lära sig och det 

ges inga förutsättningar i tid, menar både Anders och Gunnar. Gunnar tror också 

att en bättre samordning av de utformade utvecklingsplanerna skulle kunna 

medföra möjligheter att gruppvis utbilda personalen, där deras tillfälliga bortfall 

mer planerat kan täckas upp för.  

 

Informanterna anser att medarbetarsamtal i kombination med uppföljningssamtal 

är det mest optimala, men Niklas berättar att ”det är snarare ett undantag än en 

regel” att uppföljningssamtal sker. Rebecka menar att om uppföljningssamtalen 

skulle hållas i samma utsträckning som medarbetarsamtalen skulle det bli för 

tidskrävande.  
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[S]trukturerad uppföljning, där man egentligen skulle sätta sig med alla, det 

finns inte tid för det. Det skulle vara för tidskrävande och det skulle vara min 

huvudsyssla att hålla utvecklingssamtal och det kanske det är på ett sätt, fast 

inte bara. [Rebecka, Exc. 2017-04-24] 

Det Rebecka menar är att uppföljningssamtalen i sig inte tar lång tid att 

genomföra, men att det blir problematiskt eftersom både de och medarbetar-

samtalen ska utföras i en begränsad tidsram. Det gör att de kortare perioderna blir 

mer tidskrävande och stressande vilket kan leda till att kvaliteten inte bli lika hög. 

Rebecka hade själv hellre sett en mer jämn fördelning över året för att minska 

arbetsbördan och samtidigt få mer kvalitativa medarbetarsamtal och uppföljnings-

samtal. Niklas fortsätter:  

Det är ju det här med tid. Det är besvärligt och man måste förbereda sig. Man 

behöver också visa att det blir någonting av det här, att det blir någonting 

konkret, verkligt av det. Annars blir det ett samtal och så sitter vi här om ett 

år för att sedan ha ett samtal som ser ungefär likadant ut som det andra. 

[Niklas, Exc. 2017-04-24] 

Det finns med andra ord inte tid enligt Niklas, men samtidigt ställs krav på att visa 

upp att något faktiskt har skett. Cheferna har samtidigt inte som målsättning i sina 

egna medarbetarsamtal att se till uppföljningssamtalet utförs. Gunnar och Anders 

kritiserar det slarv som finns kring uppföljningssamtalen. De menar på att bristen 

på uppföljningssamtal inte beror på tidsbrist utan snarare en lathet hos cheferna, 

alternativt att samtalen upplevs som påfrestande och svåra att hantera när det finns 

konflikt eller laddad stämning. Återkopplingen sker oftast vid nästa medarbetar-

samtal. När återkopplingen däremot sker tidigare är det i situationer där det går 

att följa en checklista, exempelvis på vilka utbildningar medarbetaren genomfört. 

Niklas påpekar dock att en ”daglig dialog är väl, åtminstone en kontinuerlig 

dialog… är viktigare än utvecklingssamtalet”. Den dagliga dialogen kan vara 

mycket viktigare än ett strukturerat samtal, eftersom det bygger upp en relation 

till medarbetaren. 

 

Även Rebecka lyfter upp vikten av en god relation till sina medarbetare för att 

skapa förtroende. I medarbetarsamtalet är det viktigt att som medarbetare kunna 

känna att det går att lyfta vad som helst med sin chef. På så sätt kan även chefen 

bilda en uppfattning om vad som driver och motiverar en medarbetare att prestera 

och skapa en öppen kommunikation om sig själv och sin chef. Anders menar att 

det är en stor del av medarbetarsamtalet, att medarbetaren får göra sig hörd och 

kan uttrycka sina åsikter. Relationen ses således som viktig. 
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4.2 Syftet till att använda medarbetarsamtalet 
I följande delkapitel redogörs för de respektive organisationernas syfte med att 

hålla medarbetarsamtal.                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

4.2.1 Syftet med medarbetarsamtal hos IndustriX 

Christian berättar att det inte finns någon företagsövergripande strategi till att 

hålla medarbetarsamtal, mer ”än att mallen är densamma och i den mallen ingår 

frågor rörande våra mål och måluppfyllelse”. Det lyfts däremot flera fördelar med 

att hålla medarbetarsamtal på IndustriX. Till att börja med är det viktigt för 

organisationen att veta var ens medarbetare mår och står, exempelvis vilka 

avsikter medarbetaren har med jobbet eller planer på att sluta. Christian menar att 

sådan information kan ge en bild av hur företaget i stort mår, något även Erik 

lyfter. IndustriX vill också öka inblicken mellan de olika avdelningarna, där 

ledningen ska få en bättre blick över hur det fungerar på golvet och tvärtom. 

Medarbetarsamtalet finns även till för att ge alla en chans att lyfta åsikter eller 

personliga problem som kan tänkas finnas. Peter lyfter detta: 

Man har iallafall en chans att påtala vad man skulle vilja förändra. [---] [D]et 

är viktigt att få gehör för sina åsikter och såna saker. Och sen kan inte allas 

åsikter komma till tals eller att man får allting, men just att man får en 

feedback på att vi tittar på det eller det här är svårt. [Peter, Exc. 2017-04-07] 

Även om ledningen inte kan hjälpa till att göra alla önskade förändringar så är den 

åtminstone medveten om situationen. Ytterligare ett syfte med medarbetar-

samtalen är att ge medarbetarna ett lyft i motivation. Samtliga medarbetare säger 

att deras arbetsmotivation håller samma nivå eller ökar efter ett utvecklingssamtal, 

vilket beskrivs talande av Erik: ”Ja det har aldrig varit sämre kan jag säga. Det 

har antingen varit samma eller bättre [efter ett samtal]”.  

 

Enligt Christian skulle ett helt optimalt utvecklingssamtal innebära att få en 

medarbetare att gå ”från 0 i prestation till 100 i prestation” genom den feedback 

en medarbetare får under medarbetarsamtalet. Feedback är önskvärd för att kunna 

utvecklas som chef och individ. Peter tycker att ”man behöver feedback i alla 

situationer för annars kan man inte utveckla sig”. Även Tore menar att feedback 

är viktig eftersom ”man får en bekräftelse över vad det är man har gjort … både 

bra och dåliga saker”. Christian säger dock att medarbetaren sällan lyfter den 

positiva feedbacken gentemot chefen när denne är nöjd, utan feedback sker 

snarare vid eventuellt missnöje. Sådan feedback kan vara problematisk. Det 

positiva är att chefen får möjlighet att ta åt sig mycket och försöka förbättra sig 

på dessa punkter. Det negativa är att feedback inte ges om vad som faktiskt görs 

extra bra samt att det kan vara påfrestande att bara ta emot negativ feedback. 

Christian menar dock att han har blivit bättre på att ta emot negativ feedback med 

åren. I linje med en längre tid som chef, har han kunnat lära känna sina 

medarbetare bättre och bättre. Christian berättar att han blivit ”lite mer ödmjuk … 



30 

 

och de har tagit upp saker med mig som jag inte mött tidigare [när de jobbat 

tillsammans] … Så på så vis har det berikat mig att lära känna människor”. 

Medarbetarsamtalet har bidragit till ökat emotionellt fokus och förmåga att känna 

av medarbetaren. Om någon av medarbetarna mår dåligt kan det påverka hela 

IndustriX, eftersom många har jobbat ihop så pass länge att de ser sig själva som 

en slags familj.  

 

4.2.2 Syftet med medarbetarsamtal hos IndustriY 

”[Jag] förstår mig inte riktigt på det än”, säger Anders om medarbetarsamtalet. 

Samtidigt påpekar han dock att han anser att den roll han innehar i företaget inte 

är lika beroende av medarbetarsamtal. Däremot tror han att yngre förmodligen 

känner ett större behov att bli utvärderade genom utvecklingssamtalet. Gunnar 

menar att medarbetarsamtalet finns hos dem eftersom det enligt kollektivavtalet 

ska hållas varpå facket också ”tjatar” om det. Mallarna förändras däremot och den 

mall som finns idag beror på en tidigare HR-anställds drivkraft att förändra 

processen. Liksom Anders tycker inte heller Gunnar att medarbetarbetarsamtalet 

har en särskilt stor personlig vikt, utan är snarare ett ”trevligt samtal”. Han håller 

med om att inställningen till medarbetarsamtalet kan påverkas beroende på ålder 

eller tid på företaget. Yngre och nyanställda har dessutom en större utvecklings-

potential och vilja att utvecklas. Som äldre är det svårare att vara förändrings-

benägen menar Gunnar och de skulle behöva få utbildning om utvecklingssamtal. 

Då tror han att de äldre anställda förmodligen skulle se en tydligare förankring 

mellan utvecklingssamtalet och företaget och således varit mer positivt inställda 

till samtalen. Även Niklas tycker att medarbetarsamtalet inte tas på allvar av både 

chefer och medarbetare, men att alla samtal borde fungera som processen ser ut. 

Samtidigt ser han inte att alla, till exempel äldre, borde tvingas till att ha 

medarbetarsamtal.  

 

I teorin bidrar medarbetarsamtal med struktur säger Gunnar. Det bidrar även med 

en överblick av medarbetarnas kompetenser när de utvärderas efter vad de borde 

kunna. Niklas tar upp ett fiktivt exempel på hur det skulle kunna se ut:  

Vi sitter med reklamation hela tiden, vad jag kan se, så börjar det hos dig. För 

då är det ganska naturligt att du säger att ”Herregud jag har inte fått 

förutsättningar att göra ett bra jobb, jag kan inte de här bitarna... Men jag har 

inte sett det under vardagen…” Men alltså den typen av diskussion borde 

ligga där... Där här tycker jag du gör bra eller inte bra. Så frågan är varför gör 

du det inte bra? Är det för att du inte kan, eller för att du inte vill, eller för att 

du är oengagerad, eller vad beror det på att du inte gör det du ska… Det jag 

tycker du skulle göra som chef. [Niklas, Exc. 2017-04-24] 

Det Niklas vill peka på är att problem hos både medarbetaren eller strukturella 

problem kan identifieras genom samtalet mellan chef och medarbetare och 

åtgärder kan sättas in. Det ges en möjlighet att påverka sina medarbetare, men 

även sin egen situation. Genom att samtala om mål, brister i processer och att alla 
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är med på noterna om vad som sker framöver kan företaget drivas framåt, menar 

Niklas. Rebecka lyfter också hur medarbetarsamtalet kan driva företaget framåt: 

[B]örjat titta mer på de här mjuka sidorna och ni har ju säkert hört att vi kör 

de här värdeorden och vi pratar mycket om och försöker få till utbildning med 

våra medarbetare. Just i det här som inte har ett dugg med maskinerna att göra 

utan hur vi är som medarbetare. [Rebecka, Exc. 2017-04-24]  

Rebecka menar att det är medarbetarna som behöver framhävas för att företaget 

också ska ha möjlighet att drivas framåt. Även om det kan finnas exempel där 

samtalen inte har fungerat optimalt, menar ändå Anders att de flesta är riktigt 

nöjda med sitt medarbetarsamtal och efter samtalet kan få ökad motivation och 

prestationsförmåga. Niklas menar även att syftet med medarbetarsamtalet är för 

att ge ”Ett gyllene tillfälle att prata igenom beteende, motivation och prestation, 

värdegrund, mer än bara arbetsmässig kompetens”. Känsliga ämnen kan lyftas 

och varje individ kan få och ge återkoppling samt kritisera. Det handlar om att 

skapa förståelse och dialog, menar Niklas. Rebecka arbetar mycket med denna 

sorts relationsskapande. Hon anser att det är viktigt att visa att hon tar hand om 

sin personal för att lära känna dem: 

Man tar ju tid då, jag sätter av två timmar liksom, bara för oss två att prata 

om vad händer i ditt liv, vad händer på ditt jobb. För när man har 25 stycken 

så är det ju statistiskt ni vet… två alkoholister, det finns någon med 

drogproblem, någon som ligger i skilsmässa, man har ju alla de där delarna 

och de vill man ju fånga upp nu. [Rebecka, Exc. 2017-04-24] 

För Rebecka blir ett syfte med medarbetarsamtalet att kunna hantera individers 

personliga problem som kan påverka arbetet, men genom att lära känna dem ser 

hon även andra fördelar. Hon kan skapa relevanta mål vilka kan lära medarbetaren 

att säga ifrån, hantera konflikter eller utmana dem. Genom att hon själv ställer 

relevanta krav förväntar hon sig att de även kan ställas på henne av medarbetarna. 

Relationen mellan chef och medarbetare skapar en känsla av att inte vilja göra den 

andra besviken och således kan svåra ämnen som kränkningar på arbetsplatsen 

hanteras. Som oftast kommer dessutom medarbetarna och cheferna överens säger 

samtliga informanter, men skulle de inte göra det, är det förmodligen brister i 

relationen menar Niklas. 
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4.3 Kompetensbehovsanalys genom medarbetarsamtalen 
Denna del kommer att behandla vad både IndustriX och IndustriY har för bild om 

kompetensbehovsanalys i relation till medarbetarsamtalen.  

 

4.3.1 Kompetensbehovsanalys genom medarbetarsamtalen hos IndustriX 

IndustriX använder sig av kompetensmatriser för att kunna identifiera och placera 

rätt kompetens på rätt plats. Kompetensmatriserna uppdaterades för drygt ett år 

sedan. Denna är utformad så att chefen fyller i en femgradig skala på diverse 

moment som berör sina medarbetare, exempelvis förmåga att hantera maskin X. 

Kompetensmatrisen är inte kopplade till medarbetarsamtalet, men kan dock 

komma att användas i kommande lönesamtal. Christian framhäver dock att om 

”ska den implementeras i ett lönesystem dock, så måste jag få in fler faktorer, för 

det är inte bara intressant att man kan utföra ett jobb utan det är lika intressant hur 

fort det går också”. Idag saknas ett önskat rättvisesystem i kompetensmatrisen, 

varav bedömningen behöver ske på andra sätt.  

 

Det finns en upplevelse att IndustriX breddar befintlig personal som ska kunna 

täcka upp för frånvaro, exempelvis sjukdom. Kompetensmatrisen kan hjälpa till 

att se vilka som vid behov kan täcka upp. Detta kan ändå vara svårt eftersom det 

är flera som har spetskompetens och kan vara svåra att ersätta. Det kan även bli 

problematiskt på längre sikt i form av pension och uppsägning. För tillfället anser 

några av medarbetarna att organisationen är ostrukturerad. Peter och Tore 

exemplifierar: 

[J]ag känner att just nu släcker jag bara bränder överallt. Jobbar övertid, 

jobbar hela helgen här nu och såna saker. Bara för att jag sitter på relativt 

bred kompetens eftersom jag varit här i ett antal år så då blir det ”ja men du 

passar bra där just nu” och tre timmar senare ”ja men nu får du springa dit”; 

och sen så, som sagt istället för att ta in. Vi hade väldigt mycket inhyrt förut 

och det tyckte jag var mycket bättre... Så det vore mycket bättre och visst, det 

är ju det de försöker göra just nu, att bredda kompetensen överallt… Det går 

inte att göra så i längden, vi är för få i personalen. [Peter, Exc. 2017-04-07] 

För att de ska nå sina mål måste ju allting kunna fungera […] Fungerar allt, 

flyter det på. Fungerar inte en grej, då blir det fel överallt. Och då menar jag 

inte katastrof-fel, men det blir flaskhalsar […]  Det havererar inte men, men 

det märks. Man känner av det direkt, att någonting är så här. Vad hände här? 

Aha, ok…? Jaha, där var del fel. [Tore, Exc. 2017-04-07] 

Kopplat till detta är att personalen kan få arbeta mycket övertid och dagliga 

arbetsuppgifter kan förändras på kort tid. Det anställs tillfällig personal för att 

täcka upp vissa behov, men många gånger hinner inte de tillfälliga medarbetarna 

komma igång ordentligt med olika arbetsuppgifter för att kunna avlasta den 

ordinarie personalen. Samtidigt säger Peter att det likväl kan bli den ordinarie 

personalen som kan få behöva täcka upp för akuta behov, men känner att det kan 

bli mycket att ”behöva springa omkring”. Båda ovannämnda scenarier skapar en 
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upplevd avsaknad av rutin för att kunna prestera och samtidigt känna sig värdefull. 

Dock behöver detta ställas i kontrast till den drastiska förändring i arbets-

situationen som skett på IndustriX. Förr gick det i stora drag att planera för cirka 

ett år framöver, något som idag förkortats till cirka en månad. Samtidigt har 

konkurrens från bland annat Asien ökat kraftigt och kundkraven höjts. Peter 

beskriver att:  

[N]u ligger det på månadsbasis [beställningar] … folk vill inte sitta på lager… 

då köper de av oss och då blir det att vi måste snabbt dit och snabbt. Väldigt 

mycket svårare att planera. … Vi kanske har ett behov just nu, men om en 

månad så har vi inte alls det behovet. [Peter, Exc. 2017-04-07] 

Det finns en svårighet i att kunna ta in mer personal för att täcka behoven, 

eftersom året kan skifta mycket i beställningar. Enligt Christian finns samtidigt 

en del problematik gällande utveckling av medarbetare. Ett problem är att många 

medarbetare, i synnerhet de som jobbat länge, inte upplever behov av utveckling. 

Det andra problemet är att organisationen befinner sig i ett statiskt läge. I det här 

fallet innebär det att många populära befattningar redan är fyllda och att 

personerna som har dem inte har något intresse av att byta tjänst. Det gör det svårt 

för andra medarbetare att utveckla och bredda sig när de vet om att de sannolikt 

inte kommer kunna få den önskvärda positionen. Enligt chefen kan ändå 

medarbetarsamtalet ge möjligheter att ta tillvara på medarbetarnas förbättrings- 

och lösningsförslag på ovan nämnda problem. Ett tidigare exempel på detta är när 

medarbetarna menade att det kommunicerades dåligt och ledningen därefter 

fördubblade antalet möten per år för att skapa trygghet. 

 

4.3.2 Kompetensbehovsanalys genom medarbetarsamtalen hos IndustriY 

Medarbetarsamtalet på IndustriY används inte som ett verktyg för att kartlägga 

befintlig arbetsrelaterad kompetens, utan den finns väldokumenterad sedan innan. 

Däremot lyfter både Niklas och Anders att samtalen kan utnyttjas för att ta reda 

på om specifika medarbetare kan fylla kompetensbehov någon annanstans inom 

företaget. Det kan exempelvis handla om att förflyttas till en annan maskin där 

det saknas personal. Rebecka menar att det är vanligt att nyare medarbetare själva 

kommer med förslag om vad de kan göra och utvecklas inom, medan de äldre 

istället kan fungera som ”suveräna upplärare” enligt Anders. Gunnar berättar att 

denna form av kompetensöverföring inte är helt problemfri: 

Mycket av utvecklingen handlar ju om att kollegor överför kompetenser, 

alltså det är inte så att man har ett klart uttalat mål/behov så att det finns 

någonting som man exempelvis skulle kunna läsa sig till, utan mycket handlar 

om att man då skulle se och lära utav andra. Får man då en förebild där ”den 

här kanske inte är optimal” så förstärker man ju ett dåligt beteende egentligen. 

[Gunnar, Exc. 2017-04-24] 

Eftersom medarbetarsamtalet går igenom beteendemål kan även den interna 

utvecklingen av kompetens styras för att undvika oönskade beteenden hos den 
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nya medarbetaren och skapa ett arbetsklimat som fungerar bättre. På liknande sätt 

kan medarbetarsamtalet även utnyttjas för att chefen ska få insikt och vetskap om 

när gruppen inte fungerar. På så sätt finns möjlighet att göra förändringar i 

gruppen, till exempel genom att utbilda någon i en annan maskin, menar Gunnar. 

Som i föregående delkapitel där Niklas lyfte att det genom samtalet exempelvis 

skulle kunna användas för att spåra problem till en viss individ, blir medarbetar-

samtalet en viktig del för att kunna införa rätt kompetens där den behövs. 

 

Niklas berättar vidare att i medarbetarundersökningar beskriver medarbetaren att 

det saknar behov i den egna arbetsgruppen, fastän de själva anser sig ha tillräcklig 

kompetens. Detta kan bero på en skev självbild menar Niklas, men utvecklings-

samtalet kan då hjälpa till att spåra varför eller vilken kompetens som saknas i 

grupperna. Även medarbetares fritidskompetenser kan identifieras och involveras 

i företaget, menar Rebecka, vilket gör att medarbetaren blir mer delaktig. Niklas 

lyfter att medarbetarsamtalet definitivt ger honom en bättre uppfattning om 

medarbetarnas kompetenser och han själv lär känna dem på ett annat sätt än i den 

arbetsrelaterade vardagen. Dessutom utvecklas han själv som chef och ökar sin 

egen kompetens. Avslutningsvis menar Niklas att det absolut går att ta tillvara på 

det som framkommer i medarbetarsamtalet, vare sig det rör sig om företags-

kommunikation, kompetenser eller annat, men det är också upp till varje individ 

att se till att föra sina åsikter vidare. Det måste dessutom finnas ett led där ingen 

information försvinner på vägen, till exempel att chefer inte lyfter värdefulla 

åsikter vidare. Det måste finnas en vilja och förändringsbenägenhet. Detta visar 

återigen att relationsbyggande är viktig. 

 

4.4 Särskilt viktigt med medarbetarsamtalen 
På IndustriX finns det vissa aspekter med utvecklingssamtalet som är särskilt 

viktiga för medarbetaren. Till en början läggs stor vikt vid att det finns avsatt tid 

för medarbetarsamtal som följs. Att det nödvändigtvis inte tas upp något särskilt 

under samtalet spelar inte så stor roll, det är snarare möjligheten att kunna ta upp 

något som är viktigare. Vidare tycker medarbetarna att feedback har stor 

betydelse, eftersom att få reda på att vad som görs bra eller dåligt är viktigt för 

den egna utvecklingen. Återkoppling är ytterligare något medarbetarna lägger stor 

vikt vid. Här menar flera att den är ganska bristfällig, både återkopplingen som 

kommer fram i utvecklingssamtalet och den som ges kontinuerligt. Nära samman-

länkat till detta är att få gehör. Medarbetarna är medvetna om att de inte kan få 

allt de önskar, men de tycker att det är viktigt att få reda på skälet till varför något 

inte går att driva igenom. Kommunikationen mellan ledningen och medarbetarna 

är A och O. Vidare anses chefens attityd och närvaro viktig för att uppleva 

nöjdhet. Personen med chefsposition på IndustriX lägger extra stor vikt vid att 

medarbetarsamtal ger möjlighet för båda parter att kunna sätta sig ner i lugn och 

ro. Chefen anser även att det är viktigt att göra medarbetaren medveten om hur 

företaget går och mår. Eftersom utvecklingssamtalet inte har en koppling till 



35 

 

lönesystemet är det lättare att hålla det kamratligt och därför finns utrymme att 

kunna lyfta privata saker som kan stärka relationen mellan chef och medarbetare.  

 

Medarbetarna på IndustriY har lyft fram vissa aspekter de finner av extra stor vikt 

när det pratas om medarbetarsamtal. Inledningsvis vill de kunna sitta ner och ha 

en god dialog. Alla menar att förtroende är viktigt och att om ett sådant finns vågar 

medarbetare ta upp i stort sett vad som helst under samtalet. Det anses viktigt att 

få en bra utvecklingsplan. De vill att samtalet ska gynna alla inblandade parter så 

att något bra utvecklas av det hela. För chefen är det viktigaste med medarbetar-

samtalet att få lära känna sina medarbetare. Det måste också finnas tillräckligt 

med avsatt tid för samtalet så det går att skapa förtroende. Chefen tycker det är 

betydelsefullt att veta exakt vad det är som får sina medarbetare att prestera och 

samtalen kan då ofta gå ner på djupet. Niklas med HR-befattning på IndustriY 

påpekar att samtalsprocessen är den mest välfungerande processen i hela 

organisationen. Här ses den mänskliga faktorn spela stor roll, eftersom vissa är 

betydligt bättre eller sämre på att hålla utvecklingssamtal trots utbildning inom 

detta. Samtliga menar att förtroendet mellan parterna är en av nycklarna för att 

kunna få till ett bra samtal. Detta för att medarbetarna ska våga lyfta fram känsliga 

frågor och att minska maktasymmetrin. Att ha en bra relation kan i grund och 

botten vara viktigare än samtalet i sig. Konsensus kring vad olika ord har för 

faktisk innebörd så att det inte uppstår oklarheter är viktigt.  

 

4.5 Sammanfattning 
Medarbetarsamtalen på IndustriX och IndustriY har både flera likheter och ett 

antal olikheter. IndustriY har en mer gedigen förberedelsefas inför samtalen och 

en mer omfattande mall. Efter intervjuerna har vi fått uppfattningen att det skiljer 

sig i noggrannheten att genomföra själva utvecklingssamtalen. IndustriY visade 

sig ha medarbetarsamtal en gång per år utan undantag, medan det i enstaka fall 

slarvats att hålla samtal på IndustriX. Det finns också många likheter vad gäller 

medarbetarsamtalen organisationerna emellan. För det första är samtliga 

informanter ense om att medarbetarsamtal bör hållas en gång per år, varken mer 

eller mindre. Flera från båda organisationerna hade önskat att ha ett strukturerat 

uppföljningssamtal någon gång i mitten av perioden, något som saknas på både 

IndustriX och IndustriY. Anställda på båda företagen pekar på att en god relation 

med högt förtroende mellan medarbetare och chef är väldigt viktig för att kunna 

ha ett bra medarbetarsamtal. Vidare kan medarbetare på IndustriX och IndustriY 

uppleva motivationsbrist om de inte får gehör eller får för få förutsättningar för 

förändring. Medarbetare såväl som chefer och HR på båda organisationerna är 

nöjda med mallen som används inför och under utvecklingssamtalet. Till sist har 

företagen på senare år börjat fokusera mer på de så kallade mjuka värdena. 
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5 Diskussion 
Denna studie handlar om att undersöka hur företagen IndustriX och IndustriY 

arbetar med medarbetarsamtal. Vi har presenterat hur och varför de respektive 

företagen arbetar med medarbetarsamtal samt hur de arbetar med kompetens-

behovsanalys i utvecklingssamtalen. Vi har även pekat på de aspekter 

informanterna anser vara mest viktiga för dem i förhållande till medarbetar-

samtalet. I detta kapitel kommer dessa resultat att appliceras på den tidigare 

forskningen och vår teoretiska utgångspunkt som presenterades i kapitel 2. 

Därefter kommer vi att föra en metoddiskussion vilken åtföljs av våra slutsatser 

där vi också presenterar eventuella förbättringsförslag till företagen. 

Avslutningsvis kommer vi att ge förslag på vidare forskning. 

 

5.1 Resultatdiskussion 
I följande kapitel presenterar vi vår resultatdiskussion. Kapitlet består av tre delar 

där vi behandlar medarbetarsamtalens utformning och syfte, relationer och 

utvecklingssamtalens koppling till mjuk respektive hård HRM. Slutligen 

diskuteras kompetensbehovsanalys genom medarbetarsamtal. 
 

5.1.1 Medarbetarsamtalens utformning och syfte 

Medarbetarsamtal är något som bör ske årligen där chef och medarbetare har ett 

formellt, men personligt samtal (Ljungström, 2011). Både Boxall och Purcell 

(2016) samt Mikkelsen (1998) understryker vikten av det formella mötet, där 

informella samtal på arbetsplatsen inte klassificeras som ett medarbetarsamtal. I 

det stora hela verkar utvecklingssamtalen fungera väl, särskilt hos IndustriY där 

medarbetarsamtalet finns i en strukturerad process i arbetsplanen, men även 

integrerat via facket. Vi har samtidigt fått exempel på där det inte alltid stämmer 

in på IndustriX, där vissa medarbetare inte har medarbetarsamtal en gång per år.   

 

I båda organisationerna uppmuntras medarbetarna att lyfta både organisatoriskt 

såväl som privat känsliga frågor. I medarbetarsamtalet bör aktörerna kunna agera 

ifrågasättande, kreativt och konstruktivt, för att skapa en delaktighet, motivation 

och ökad anpassningsförmåga (Dilchmann & Doherty, 2007). I IndustriX och 

IndustriY är dock detta inte alltid en verklighet. Hos IndustriY finns det exempel 

på medarbetare som upplever ångest inför medarbetarsamtalet. Detta kan medföra 

att medarbetaren upplever behov av extra stöd i form av någon som sitter med 

under samtalet för att medarbetaren ska kunna genomföra det med sin chef. 

Fackliga representanter är mer troliga att få information om de samtal som inte 

fungerar väl mellan chef och medarbetare till skillnad från cheferna som 

nödvändigtvis inte får denna information. Hos IndustriX finns problem med att 

lyfta organisatoriska ämnen. Ambitioner att växa inom företaget och eventuellt 

bli chef någon dag är i enstaka fall något som inte bemötts väl på grund av chefens 

rädsla för konkurrens. Att det uppstår problem med medarbetarsamtalen är inget 

nytt, utan lyfts av både Asmuß (2008, 2013) och Sandlund et al. (2011). Asmuß 



37 

 

(2008) har påvisat att chefens inställning till att få och ge negativ feedback gör att 

medarbetaren i sin tur också påverkas av att hantera den. Det råder samtidigt en 

asymmetri mellan chef och medarbetare som påverkar medarbetarens situation 

(ibid.). Detta är en situation som inte är lätt att komma ifrån (Asmuß, 2013). 

Genom att inte hålla tungan rätt i mun riskerar samtidigt chefen att förmedla 

företagets önskvärda ideal, exempelvis inställning till stress, vilket påverkar 

medarbetaren (Sandlund et al., 2011). Genom utvecklingssamtalet går det således 

att påverka medarbetaren både medvetet och omedvetet i både positiv och negativ 

riktning. För att kunna hantera samtal som inte fungerar optimalt är det därför 

viktigt att som chef lyfta det som inte fungerar, för att medarbetaren ska kunna 

göra detsamma.  

 

Att det råder skillnad i själva mallens utförande mellan de två industrierna är 

tydligt, där IndustriX har en enklare mall i jämförelse med den mer omfattande 

mallen på IndustriY. Båda varianter är uppskattade och det finns inget behov att 

förändra själva mallens utformande, vilket är i samklang med Gordon och 

Steward (2009), att vad som fungerar i olika organisationer också beror på 

organisationen. Även om IndustriX har en mer kamratlig karaktär på sina samtal 

i relation till de något mer målfokuserade samtalen på IndustriY innehåller de 

båda någon form av bedömningsaspekt om hur det går för medarbetaren. Att det 

finns tydliga mål är därför en stor del av den organisatoriska nyttan av 

medarbetarsamtal, där medarbetaren i sin tur kan förmedla information vidare 

uppåt (Ljungström, 2011, Mikkelsen, 1998). Hos IndustriX ses målen (HET) med 

både positiva ögon och med skepsis. Mål kan vara logiska ur ett helhetsperspektiv 

där det syns en koppling till de egna arbetsuppgifterna, men samtidigt kan de bli 

för övergripande för att se de personliga målen som annat än konstlade. Detta 

innebär att målen på IndustriX kan riskera att inte få önskad effekt, när samtliga 

medarbetare inte förstår dess innebörd. Detta är även något som synliggörs hos 

IndustriY, där värdegrunden riskerar att bli tagen för given. Tolkningsbara mål 

skapar utrymme för missförstånd där innebörden av målen inte uppfattas likadant 

hos alla medarbetare. Målen behöver istället skapas ur en gemensam förståelse av 

dess innebörd och mening för medarbetare, chef och ledning. Samtidigt behöver 

de personliga målen vara seriösa. När chefen tar medarbetarsamtalet på allvar blir 

målen mer uppskattade, medan de chefer som inte tar samtalet på allvar skapar en 

känsla av litet medarbetarengagemang. En oengagerad chef kan dessutom sända 

ut signaler om att målen inte är seriösa, varav den önskade effektiviteten företaget 

vill uppnå med tydliga mål försvinner när den delen av kedjan brister. 

 

Ett av flera syften med medarbetarsamtalet är att kunna ta rimliga beslut rörande 

belöning och lön, varav en gemensam förståelse för mål och måluppfyllnad är av 

vikt (Cawley et al., 1998; Mikkelsen, 1998). Våra företag menar att det inte finns 

en stor koppling mellan lön och medarbetarsamtalet. På IndustriY används ibland 

bedömningsskalan ändå som stödargument för lönedialog. Bedömningen och dess 
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koppling till lön bör hanteras med försiktighet, eftersom det finns konsekvenser 

att ta i beaktning, till exempel en så kallad bedömningseffekt (Performance-

appraisals, 2017). Vi som människor är subjektiva när vi gör bedömningar vilket 

kan leda till en felaktig bedömning. Särskilt när färdiga formulär eller mallar 

används är det viktigt att de är tydliga och förståeliga för att kunna mäta 

medarbetarens kompetens korrekt, med liten påverkan av bedömarens partiskhet 

(ibid.). Bedömningseffekt bör i teorin inte vara ett problem på IndustriY med 

tanke på att det ingår en valideringsprocess där fler chefer får göra en bedömning 

av samma medarbetare, men valideringsprocessen kan dock problematiseras. De 

medarbetare som varken träffar sina egna eller andras chefer tillräckligt ofta kan 

rimligen inte få en rättvis bedömning. Hos IndustriX skulle kompetensmatrisen 

kunna bli ett verktyg för lön, under förutsättning att den kan ge en fullständigt 

rättvis bild av medarbetarens kompetens. Det är dock fortfarande viktigt att 

reflektera över bedömningseffekten, så länge det är enskilda personer som 

bedömer kompetens. Så länge det finns en större risk för bedömningseffekt kan 

det istället vara aktuellt att fokusera på vad som är konkret, till exempel vad som 

fungerar mer eller mindre bra i relationerna och på företaget. Detta sker dessutom 

i dialog mellan chef och medarbetare, vilket förbättrar upplevelsen av samtalet. 

 

Att satsa på en förbättrad upplevelse har sin funktion eftersom studier visar att 

nöjdheten efter medarbetarsamtalet kan påverka motivation, arbetsprestation och 

intentioner att sluta på arbetsplatsen (Kuvaas, 2006). När individer upplever att 

deras prestationer uppskattas och belönas kommer också motivationen att öka 

(Flach, 2006). Belöningen behöver däremot inte handla om lön utan det är den 

rättvisa bedömningen som är huvudfaktorn till upplevd motivation (ibid.). Genom 

att föra en dialog med sina medarbetare och fokusera mer på förbättringar och vad 

som fungerar är viktigare än själva betyget i sig. Detta kräver dock att chefen har 

en bra insyn över vad som påverkar medarbetarna (Flach, 2006) och att chefen är 

väl förberedd inför mötet för att samtalet ska bli meningsfullt (Ronthy, 2001). 

Generellt på både IndustriY och IndustriX läggs tid på att chefer får denna insikt 

bland sina medarbetare. Till exempel reflekteras det över att medarbetarsamtalet 

kan påverka individer på olika sätt beroende på ålder eller tid på företaget. 

Processen tas dock ibland inte på allvar av både chefer och medarbetare. För att 

kunna bli ett givande samtal med individuella förutsättningar är det därför viktigt 

att både medarbetare och chefer tar tid till att förbereda sig för att skapa den 

relation som krävs för ökad motivation och prestation (Ronthy, 2001).  

 

Generellt bidrar medarbetarsamtalet med positiva intryck hos informanterna på 

IndustriX. Medarbetarsamtalen beskrivs ha ett innehåll med värdefull feedback 

och bidra till ökad insikt över hur det går för företaget, samt att ett motivationslyft 

kan komma efter ett samtal. Genom feedback till och från chefen kan brister 

påpekas och förbättringar genomföras, till exempel om medarbetarna saknar 

betydelsefull kommunikation från ledningen. Samtidigt är det viktigt att 
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förbättringar också synliggörs för att de ska kunna uppskattas av medarbetarna. 

Med hjälp av medarbetarsamtalet finns möjlighet att ge direkt återkoppling på 

medarbetarnas förbättringsförslag som inte är genomförbara. Även på IndustriY 

uppskattas samtalen, däremot problematiseras en avsaknad av uppföljningssamtal 

och återkoppling från chefen. För att en utvecklingsprocess ska kunna ske behövs 

uppföljning och denna ska inte ske först vid nästa års medarbetarsamtal (Ronthy, 

2001). Utan uppföljning kan relationen till chefen och organisationen riskera att 

bli dysfunktionell och det blir svårt för organisationen att genomföra förbättringar 

i beteenden och kultur (Mikkelsen, 1998). För IndustriX och IndustriY lyser 

uppföljningen med sin frånvaro. Den strikta tidsplanen till uppföljningssamtal för 

IndustriY kan vara ett hinder för att med en rimlig arbetstakt hinna med både 

medarbetar- och uppföljningssamtal. Det kan även finnas en upplevd känsla av 

press att ha åstadkommit en förändring som kan hämma processen. I vissa fall kan 

även de frånvarande uppföljningssamtalen bero på bristande engagemang hos 

cheferna. Att det inte ställs några krav på cheferna att hålla uppföljningssamtal, 

exempelvis i form av chefsmål, fastän de ses som viktiga och en stor del av 

processen är ifrågasättningsbart. På IndustriX upplevs inget större behov av ett 

strukturerat uppföljningssamtal även om fördelarna ses med dem. Det är mer 

viktigt att få återkoppling än att ha ett uppföljningssamtal och medarbetarna 

upplever för det mesta att de själva har möjlighet att vid behov direkt fråga eller 

be om återkoppling. För båda företagen kan den dagliga dialogen, också en viktig 

process, bli ett substitut till strukturerad uppföljning. 

 

5.1.2 Ett relationsskapande medarbetarsamtal  

En aspekt lyftes gång på gång fram som vital i de båda organisationerna, nämligen 

en god relation mellan chef och medarbetare. Detta sågs i alla fallen vara en 

förutsättning för att överhuvudtaget kunna ha ett välfungerande och lyckat samtal. 

Att medarbetare får göra sin röst hörd är en kritisk del i att skapa engagemang och 

en organisationskultur som kan leverera de resultat företaget önskar (Bratton & 

Gold, 2012). Nära kopplat till detta är att partnerna känner stort förtroende för 

varandra. Cheferna på IndustriX och IndustriY var mycket måna om att lära känna 

sin personal och bygga upp ett starkt förtroende. Även om frågor kring privat 

karaktär inte nödvändigtvis lyfts av chefen själv ses det som positivt att vara 

öppen att kunna prata om de frågorna. Samtidigt visar chefen på insikt och 

engagemang när denne märker att sina medarbetare inte mår bra. Detta resulterar 

ofta i att medarbetarna öppnar upp sig, vilket tyder på att det finns en stark relation 

med ett högt förtroende och kan i sin tur leda till att chef och medarbetare inte vill 

göra varandra besvikna. Även på IndustriY är relationen ansedd som viktig, där 

omtanke visas personalen och en vilja att lära känna dem. En god relation skapar 

också förtroende där både chef och medarbetare upplever att vad som helst kan 

lyftas under samtalet. Att som chef ta sig den tid som är avsatt för samtalen är 

också viktigt med tanke på de statistiska riskfaktorer som finns och kan påverka 

både individen och företaget, exempelvis alkoholism. Detta syns även tydligt hos 
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IndustriX. Ett av syftena med utvecklingssamtalet är att skapa dialog och 

förståelse, för att lära känna varandra utifrån flera perspektiv. Det här tyder på att 

goda relationer tillsammans med förtroendeskapande är något väldigt centralt för 

både IndustriX och IndustriY, något som går i linje med Bolman och Deals (2015) 

Human Resource-perspektiv med fokus på mänskliga relationer.  

 

Relationen till sina medarbetare, där chefen faktiskt har en insikt i vad som 

påverkar medarbetarnas motivation, beteenden och attityder (Flach, 2006) är av 

stor vikt. Särskilt när det handlar om att kunna utföra den betydelsefulla mellan-

mänskliga kommunikationen och det informationsutbyte Bratton och Gold (2012) 

menar är grunden för medarbetarnas känsla av delaktighet. Mikkelsen (1998) 

påpekar dessutom att när det finns en förbättrad relation till chefen finns också en 

större möjlighet för denne att styra sina medarbetare i rätt riktning. Genom 

relationen till medarbetarna kan förutsättningar ges till andra situationer i 

arbetslivets vardag, exempelvis hantering av konflikter. På så vis kan medarbetare 

gemensamt fokusera på målet snarare än konflikten, vilket kan ses i linje med 

Bolman och Deals (2015) politiska perspektiv. Relationsskapande genom 

medarbetarsamtal blir också viktigt eftersom alla chefer inte är lika bra på att 

genomföra samtalen och samtliga medarbetare måste uppleva att de får möjlighet 

att göra sig hörda och lära känna sin chef. Både hos IndustriX och IndustriY sker 

sällan konflikter i samband med medarbetarsamtalen och när de sker tros den 

tidigare relationen mellan chef och medarbetare vara orsaken till konflikten. Vid 

bristande relation kan oeniga beslut bli tvungna att tas i enlighet med det politiska 

perspektivet (Bolman & Deal, 2015). Engagemang och arbetsmotivation är 

betydande resurser för organisationers framgång och produktivitet varpå 

personalen är en mycket viktig resurs som organisationer måste underhålla och 

utveckla (Flach, 2006). Detta är något som båda företagen lägger stor vikt vid, 

även om det inte alltid fungerar optimalt. Medarbetare får dock oftast ett lyft i 

arbetsmotivation efter utvecklingssamtalet. 

 

Medarbetarsamtalen hos de respektive företagen kan även diskuteras utifrån 

begreppen hård och mjuk HRM. Hård HRM handlar om att designa funktioner 

utifrån de strategier företaget har för att nå effektivitet, medan mjuk HRM istället 

berör att skapa motivation och en god arbetskultur (Boglind et al., 2014). Dessa 

kan i sin tur kopplas samman med begreppen best practice, en absolut 

målstyrning, och best fit, att den objektiva sanningen ligger i förhållande till 

kontexter (ibid.). I figur 3 har vi uppskattat i vilken grad respektive företags 

medarbetarsamtal lutar mot hård eller mjuk HRM. Vi tar i åtanke de intryck vi 

fått från intervjuerna, samt de mallar vi fått ta del av. IndustriX lutar i sin helhet 

mer åt mjuk HRM i samtliga moment medan vi utläser att IndustriY hamnar mer 

i mitten av perspektiven. Vi tycks se att IndustriY har en blandning av både mjuk 

och hård HRM i syfte, utgångspunkt och fokus men att kommunikationen ändå är 

ömsesidig och gemensam och därmed mest i linje med mjuk HRM.  
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Figur 3. Medarbetarsamtalens koppling till mjuk respektive hård HRM för 

företagen IndustriX och IndustriY 

  
Figur 3: I figuren gestaltas vår uppskattning om hur medarbetarsamtalen på IndustriX och 

IndustriY tenderar att se ut utifrån mjuk och hård HRM, medarbetarkommunikation och 

Bolman och Deals fyra organisationsperspektiv. 

 

Medarbetarsamtalen på IndustriX beskrivs som kamratliga och bra samtal mellan 

medarbetare och chef. Struktur och styrning är något som förmedlas i samband 

med samtalen i form av målen, men mer fokus läggs på medarbetaren än 

organisationen. I det stora hela tenderar därför IndustriX att vara mer i linje med 

mjuk HRM i avseende till syfte och fokus. Dess utgångspunkt hamnar däremot 

mer mot mitten, eftersom medarbetarna själva efterfrågar prestationsutvärdering 

i samtalen. På IndustriY förmedlas struktur och styrning på ett mer välstrukturerat 

sätt, till exempel med mer omfattande mallar och processer. Medarbetarnas 

prestation utvärderas i båda organisationerna, men på IndustriY finns tydligare 

uppsatta mål och underlag för att kunna bedöma medarbetarnas prestationer. 

Utvecklingssamtalet fokus är starkt kopplat till tidigare nämnda punkter, vilket 

gör att vi placerar IndustriY mellan mjuk och hård HRM. Anledningen till att 

utgångspunkten ändå hamnar något mer mot mjuk HRM, beror på att det ibland 

anses vara viktigare att utvärdera medarbetarens välmående än faktisk prestation.  

Kommunikationen på båda organisationerna är öppen och ömsesidig där samtalet 

ska präglas av dialog mellan chef och medarbetare. Av denna anledning anser vi 

att de båda företagen arbetar med mjuk HRM i sin kommunikation. IndustriX 

hamnar dock något mer mot mjuk HRM på grund av samtalets mer kamratliga 

karaktär. Det är dock inte ovanligt att företag och chefer kan ha aspekter av flera 

av Bolman och Deals (2015) perspektiv, där de olika perspektiven kan användas 

strategiskt för att förstå och skapa motivation hos olika individer och situationer. 

 

Företagen kan också ses med aspekter av det symboliska perspektivet. En viktig 

del av bedömningen på IndustriY sker utefter en värdegrund HET (handlingskraft, 

effektivitet, tillgänglighet) och utifrån värdegrunden KLEM (kvalitet, leverans, 

effektivitet, människan) på IndustriX. Värdegrunderna på de olika företagen kan 

kopplas till det symboliska perspektivet i Bolman & Deal (2015) genom att 

värdegrunderna kan hjälpa till att symbolisera hur en önskvärd medarbetare bör 

vara och agera på arbetsplatsen.  
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5.1.3 Kompetensbehovsanalys genom medarbetarsamtalen 

Både IndustriX och IndustriY är överens om att kompetensförsörjning i relation 

till medarbetarsamtalet är relativt begränsad. Mycket av den kompetensbehovs-

analys som sker äger rum utanför själva utvecklingssamtalet, till exempel 

kompetensmatrisen IndustriX använder sig av. Båda organisationer menar dock 

att det förekommer att medarbetare kan komma med insikt om eventuella 

kompetensbehov i samband med utvecklingssamtalen. Anttila (1999) nämner att 

frågor gällande kompetens är ytterst viktiga för organisationer. Kompetens-

försörjningens effektivitet är av central betydelse för utveckling och resultat inom 

organisationerna (Bowin, 2011). Möjligheten för organisationer att attrahera, 

rekrytera, utveckla, och lyckas behålla rätt form av kompetens påverkar dess 

möjligheter att nå framgång, utvecklas och hävda sig i konkurrensen (ibid.). För 

att visa på hur organisationer kan handskas med kompetensförsörjning har Anttila 

(1999) skapat en figur där denna process kan delas in i fem steg (se Figur 1). I 

företagens fall är det svårt att analysera hur de arbetar med denna process i 

medarbetarsamtalet specifikt, eftersom båda företagen har en separat process 

kopplad till kompetensanalys. Vi kan däremot se vissa tendenser i medarbetar-

samtalen som kan kopplas till Anttilas (1999) process för kompetensförsörjning.  

 

Den kompetensmatris IndustriX använder sig av är gjord av chefen själv. Det är 

en lista på vilka maskiner medarbetarna behärskar, men utan koppling till 

effektivitet. Kompetensmatrisen används bland annat för att behörig personal ska 

kunna täcka upp för exempelvis sjukdom. Det finns med andra ord en överblick 

av vilka kompetenser som finns inom företaget, men kan dessutom vara till hjälp 

för att också analysera vilka kompetenser som saknas. Hos IndustriX verkar det 

som att det ändå sker mer reaktivt arbete än proaktivt där det är den befintliga 

personalen som i första hand används för att täcka upp vid behov. Samtidigt finns 

en medvetenhet att det inte alltid är möjligt att agera proaktivt i den rådande 

arbetssituationen och statiska positionen. Att identifiera rätt behov av kommande 

kompetens har blivit betydligt svårare på grund av att arbetssituationen de senaste 

åren har förändrats drastiskt där beställningar och således behov kan skifta 

markant månad efter månad. Det första steget i Anttilas (1999) modell, vilka 

förändringar företaget står inför, är svåra att analysera på IndustriX. I dagsläget 

går det i stora drag att planera och förutse en månad i framtiden, medan det förut 

gick att planera uppemot ett år framåt. Avsaknad av rutiner för detta och de snabba 

förändringar i arbetsuppgifterna som därför sker, är inte motiverande. Samtidigt 

finns en problematik i att medarbetare inte alltid vill utvecklas för att täcka upp 

behov.  

 

Det kan dessutom upplevas finnas ett hinder gällande befordring i IndustriX. 

Detta eftersom organisationen är ganska statisk, där många av de populära 

befattningarna redan är fyllda och de anställda med dessa gärna behåller dem. Att 
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få möjlighet att lyfta önskade utvecklingsmål och befordring under medarbetar-

samtalet är något som hjälper till att öka upplevelsen av trivsel på företaget 

(Boxall & Purcell, 2015). Det kan därför hos IndustriX bli svårt att leva upp till 

medarbetarnas förväntningar. För IndustriX kan relationsskapandet i medarbetar-

samtalet istället få en betydande roll för att medarbetarna ska vilja agera som 

ambassadörer för företaget. Detta kan leda till företagets förmåga att nå framgång 

genom att behålla sin kompetens och utveckla personalen (Bowin, 2011). 

Medarbetarsamtalet och dess process blir således en grund i att bygga goda 

relationer som skapar engagemang samt motivation och i längden organisatorisk 

framgång, när utvecklingsmöjligheterna inte kan matcha medarbetarnas vilja. 

 

Även IndustriY använder sig av en slags kompetensmatris där bedömning av 

kompetens görs och de har således en strategisk överblick av medarbetarnas 

kompetens. Denna sker också utanför utvecklingssamtalet. I medarbetarsamtalet 

utnyttjas däremot att unga och nyanställa ofta känner ett större behov av 

utveckling och är beredda att täcka upp där behov saknas. Samtidigt finns en 

problematik i att alla inte vill utvecklas. Ofta är det äldre medarbetare eller de som 

arbetat en längre tid på företaget. De kan istället utnyttjas för att lära upp de yngre, 

så länge förutsättningar för det ges. Dock upplevs det finnas en viss 

motsägelsefullhet på IndustriY kopplat till medarbetarnas utveckling. Det finns 

en vilja att så många som möjligt presterar enligt förväntan, varken mer eller 

mindre, samtidigt som medarbetaren upplever att de ständigt borde jobba sig 

uppåt. För att utvecklingsplaner ska kunna motivera medarbetarna och samtidigt 

bibehålla en god relation till organisationen behöver förutsättningar för lärande 

ges (Boxall & Purcell, 2016). Utvecklingsplaner måste fungera i realiteten och 

inte bara på pappret. Problemen verkar ligga i logistiska lösningar när cheferna 

inte samordnar sina medarbetares utvecklingsplaner optimalt. 

 

Det är också viktigt att kontrollera att negativa beteenden inte förstärks av dåliga 

förebilder. Företagen har en vilja att skapa rätt arbetsklimat och medarbetar-

samtalet kan vara till hjälp att få en reell bild av sina medarbetare. Återkoppling 

till och från chefen blir också särskilt viktig för att kunna förändra vissa 

dysfunktionella beteenden som kan påverka organisationen negativt (Ronthy, 

2001). Vidare kan denna återkoppling tillsammans med medarbetarsamtalet öka 

känslan av öppenhet och tillit inom organisationen och förbättra relationen till 

chefen (ibid.). Detta synliggörs i medarbetarundersökningar som utförs på 

IndustriY, där medarbetarna har svårt att se sina egna brister. Genom samtalet 

finns möjlighet att kunna spåra problem kopplade till en specifik person och på så 

sätt även identifiera brister i processer. En bra relation bidrar till att relevant och 

viktig information inte försvinner på vägen. Medarbetarsamtalet ger med andra 

ord mycket goda möjligheter att lära känna sin personal och kunna planera för 

kompetenser som bidrar till att medarbetare och chefer kan ha en öppen och ärlig 

dialog med varandra. 
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5.2 Metoddiskussion 
Frågor om reflexibilitet är viktiga att diskutera i samband med kvalitativa studier. 

Exempelvis kan den kunskap vi tar med oss in och vilken påverkan den har på 

våra åsikter vara betydande för studien. Det är dessutom av vikt att reflektera över 

vilken påverkan Industrikompetens och företagen har på våra slutsatser. Under de 

tidiga mötena med både Industrikompetens och företagen visade de sina 

respektive åsikter om medarbetarsamtalen. Detta riskerar påverka vad vi ser i vår 

analys eftersom det är lätt att vilja dra slutsatser som är i samklang med deras 

önskvärda åsikter. För att undvika denna effekt har vi ständigt varit empirinära 

och arbetat induktivt. Under arbetets process har Industrikompetens inte varit 

inblandade i vårt arbete. Vi vill även poängtera att vi har skilda erfarenheter av 

medarbetarsamtal. Den ena av oss har haft flertalet samtal i olika utformning, 

medan den andra inte haft medarbetarsamtal tidigare. På grund av detta har våra 

egna erfarenheter inte använts som grund i att förstå företagens medarbetarsamtal. 

 

Vi ville på djupet skapa oss en förståelse av medarbetarsamtal där vi samlar 

medarbetare, HR och chefers tankar och berättelser kring medarbetarsamtal, 

vilket är anledningen till varför vi valde kvalitativ metod. Detta är något vi anser 

inte skulle fungerat om vi använt oss av exempelvis enkätundersökning. Vi hade 

inte heller som mål att mäta korrelation eller frekvens i denna studie och därför 

hade vi aldrig några tankar på att använda oss av kvantitativ metod. Intervju som 

metod är oftast den huvudsakliga metoden inom kvalitativ forskning, menar 

Patton (2002). Vi ser även att observation eller inspelning av medarbetarsamtal 

och därav konversationsanalys (se Tholander & Thunqvist Cekaite, 2015) hade 

kunnat komplettera intervjuerna. Vi har valt bort dem bland annat på grund av att 

den tidsfrist vi har skulle skapa svårigheter. IndustriX hade exempelvis sina 

medarbetarsamtal under hösten och det skulle därför inte vara möjligt att 

genomföra dessa metoder hos dem. Det skulle även bli problematiskt att få tag på 

villiga informanter. Att observera eller spela in samtal som kan bli av ytterst 

känslig karaktär ställer dessutom etiska dilemman. Intervju som metod kan 

däremot bidra med mycket information utan att vara lika problematisk och är 

passande som metod eftersom vi är intresserade av personliga uppfattningar om 

medarbetarsamtalen. 

 

Trots att informanterna har haft olika befattningar i form av medarbetare, chefer, 

HR och fackliga representanter, är studieurvalet relativt homogent sett till kön och 

informanternas tid på företaget. Detta kan medföra att de åsikter vi får inte blir 

lika varierande. Vi har fått berättat för oss att informanterna själva ser en skillnad 

mellan yngre och nyanställda kontra de som har varit en längre tid på företaget 

eller är äldre. Eftersom vi har en konstruktionistisk utgångspunkt tolkar vi våra 

informanters skildringar. I de fall vi får andras upplevelser och tankar om 

medarbetarsamtalet återberättade för oss är det viktigt att poängtera att detta inte 

är en förstahandskälla. Därför användas dessa beskrivningar med försiktighet och 
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även om återberättelserna kan ses som logiska uppmanar vi läsaren att reflektera 

över detta. Informanterna har däremot gett intressanta skildringar om medarbetar-

samtalet och eftersom vi är intresserade av deras upplevelser är det inte lika 

nödvändigt att ha ett heterogent urval. Vi är återigen medvetna om att resultatet 

förmodligen fått högre variation om urvalet varit mer heterogent. I studien har vi 

blivit tilldelade informanter av de båda organisationerna. Detta var det mest 

genomförbara sättet för att kunna planera och hålla intervjuer som passade in i 

både vårt och informanternas schema. Att få tilldelade informanter är dock inte 

oproblematiskt. Vi har ingen kontroll över huruvida deltagandet verkligen är 

frivilligt, men inte heller om dessa utvalda individer har åsikter organisationen 

vill att vi ska få reda på framför andras åsikter. Vi har dock fått flera olika 

berättelser där åsikterna inte är likadana och en av informanterna byttes även i 

sista sekund ut på grund av sjukdom. Vi ser därför inte tilldelningen som 

problematisk i vårt fall.  

 

Intervjuguiden var utformad på så vis att den i bästa mån skulle få fram 

informanternas åsikter utan att leda in dem till att svara på ett särskilt vis. Vi har 

inte agerat på ett sätt som försökt uppmana fördelaktiga svar. Däremot fick olika 

samtal styras i större eller mindre utsträckning beroende på hur utförligt 

informanterna valde att svara på frågorna. Intervjuerna hölls i ett konferensrum 

som respektive organisation tillhandahöll oss och vi valde att dela upp intervju-

ansvaret mellan oss. Den som inte hade huvudansvaret förde anteckningar och 

flikade in vid enstaka tillfällen. Att kunna reflektera över intervjuerna, påbörja 

transkriberingen och således starta analysprocessen direkt efter intervjuerna kan 

ses som fördelaktigt (Patton, 2002). Detta var inte möjligt för oss eftersom vi hade 

de flesta av intervjuerna i en följd efter varandra. Vi har av detta skäl valt att inte 

dröja med transkriberingarna och diskuterat igenom samtliga intervjuer efter att 

de genomförts under en dag. En annan nackdel är att vi båda inte var närvarande 

under en av intervjuerna, vilket innebär att denne inte får likadan kontextuell 

förståelse som under själva intervjun. För att ge oss själva bästa förutsättningar 

och förståelse var det därför naturligt för oss att transkribera de intervjuer som 

den andra höll merparten av ansvaret för.  

 

En konstruktionistisk och interpretativistisk utgångspunkt innebär att det finns 

risk för både feltolkning och övertolkning. För att undvika detta har det varit 

viktigt för oss att hålla oss nära våra data och även diskutera sinsemellan om våra 

tolkningar är rimliga. Ytterligare ett sätt att kontrollera att våra resultat är korrekta 

är genom att göra en så kallad respondentvalidering (Bryman, 2011). Vi har valt 

att skicka mejl till samtliga informanter där vi sammanfattat vår tolkning av deras 

intervjuer och det vi presenterar i resultatet. Sex av informanterna svarade och 

samtliga ansåg att vår tolkning är rimlig. Några av informanterna ville dock göra 

förtydliganden och det visade sig att fastän vi förstått informanterna korrekt, 

bidrog detta till en ökad rikedom i deras berättelser. Det resultat vi kommit fram 
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till kan därför antas vara troliga och vi anser att studiens tillförlitlighet (Bryman, 

2011), det vill säga dess acceptans av andra, uppfylls. Vi anser även att vår studie 

är välbeskriven och transparent, varav den bör kunna användas som utgångspunkt 

för andra som vill genomföra liknande studier. Medarbetarsamtal är dessutom 

inget som används enbart inom industrin och är mycket väl överförbar (ibid.) till 

andra kontexter. Våra slutsatser är inte orimliga och genom vår transparens i 

studien samt våra tydliga beskrivningar ökar dessutom dess pålitlighet (ibid.). 

Frågor kring reflexibilitet vilket vi lyfte inledningsvis har en stor koppling till 

konfirmering av studien. Vi är medvetna om att vi påverkas av både våra egna 

erfarenheter och av andras parters önskade slutsatser och därför inte kan vara helt 

objektiva i studien (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har arbetat på sådant sätt att 

vi i största mån inte låtit detta påverkat oss genom att vara empirinära och inte 

fullfölja analysen eller lyfta in teorier förrän alla intervjuer genomförts.  

 

Även teoretisk mättnad är en del av studiens trovärdighet, att vår data är 

tillräckligt omfattande för att ny information inte ska komma fram vid fler 

intervjuer (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). Vi lyfte tidigare att vi är 

medvetna om att ett mer heterogent urval skulle kunna ge oss mer varierade data, 

men inom vår tidsram var det dessvärre inte möjligt att genomföra fler intervjuer. 

Samtidigt var vi begränsade till de informanter vi fick åtkomst till hos företagen. 

Vi anser att vi ändå fått givande berättelser från våra informanter. Även Larsson 

(1994) lyfter frågor om trovärdighet. Dessa berör bland annat forskarreflexibilitet, 

vilket vi tidigare lyft, men även en väl genomförd metod samt en relevant och röd 

tråd ökar trovärdigheten, något vi anser att vi uppnår. Vi anser även att vårt 

resultat är utförligt beskrivet och nyanserat på ett strukturerat sätt. Efter mötet 

med Industrikompetens har vi presenterat vår idé för två företag som funnit denna 

av intresse och trots att vi fått vetskap om att företagen egentligen inte har haft tid 

har vi varit välkomna. Våra resultat är dessutom i direkt koppling till en önskad 

ökad kunskap om medarbetarsamtal och dess betydelse för de anställda. Vi ser 

därför att våra slutsatser är av värde för organisationerna, vilket är en del av 

Larssons (1994) frågor om trovärdighet. 

 

Inför intervjuerna hade vi lämnat ut missivbrev till alla deltagarna vilket beskrev 

oss kortfattat, bakgrunden och syftet med studien samt vilka etiska aspekter vi 

ämnar ta hänsyn till. Vi anser att vi lyckats förmedla och fullgott följa de etiska 

rekommendationerna, men att anonymiteten i viss mån inte kan garanteras. Det 

beror på att vi har inte vet hur informanterna valdes ut, ifall de blev tillfrågade 

privat eller bland andra på arbetsplatsen. Vi vet dessutom att det på en av 

organisationerna sattes det upp en lista som förklarade varför vissa medarbetare 

inte var på plats under en viss stund. Av denna anledning var vi tydliga med att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst fick avbryta sitt deltagande. 

Vidare har vi fingerat namnen och har även försökt rensa bort uttryck som kan 

spåras till en viss medarbetare eller istället valt att parafrasera citat.  
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5.3 Slutsatser 
Efter att vi genomfört intervjuer på båda organisationerna och reflekterat kring 

informanternas svar är vi övertygade om att medarbetarsamtal är positiva moment 

i både IndustriX och IndustriY. Både medarbetare och chefer är nöjda med 

mallarna som finns, även om de är av olika omfattning på företagen. Medarbetare 

såväl som chefer känner att de kan ta upp frågor som är känsliga och även att 

lämpliga åtgärder tas i de fall där det behövs. Det finns uppenbart ett generellt 

stort förtroende och tillit sinsemellan medarbetare och chef på företagen. Ännu en 

positiv aspekt med utvecklingssamtalen är att medarbetarnas motivation i flera 

fall får ett lyft efter samtalen. Medarbetarsamtalet bidrar även till att cheferna kan 

utvecklas och bli bättre i sin roll.  

 

De förbättringsförslag vi kan se i samband med utvecklingssamtalen för båda 

företagen är att de börjar hålla strukturerade uppföljningssamtal. Detta är något 

som informanterna lyfter som viktigt, men ständigt är ett moment som uteblir i 

båda organisationerna. Däremot bör inte uppföljningssamtalen begränsas till en 

viss tidsperiod eftersom chefen också behöver få tid att förbereda sig för ett 

kvalitativt samtal. Viktigare är att samtalet faktiskt överhuvudtaget genomförs för 

medarbetarna vilket kan bidra till att relationen mellan medarbetare och chef 

byggs på ytterligare. Utifrån våra informanters svar och den tidigare forskning 

som finns är det specifikt relationen som ofta kan bli avgörande för trivseln och 

motivationen på arbetsplatsen. Relationen kan även öka insikten över sina 

medarbetares kompetens och på så sätt kunna bidra med en överblick av 

kompetensbehovsanalys från ännu ett perspektiv.  

 

I industribranschens rådande läge ser vi fördelar med att hålla utvecklingssamtal. 

Det är dock inte det viktigaste att få till den bästa mallen eller att strukturen måste 

följas till punkt och pricka, utan det centrala är att både medarbetare och chef tar 

utvecklingssamtalet på allvar. För de som sällan träffar sin chef kan samtalet bli 

ett av de viktigaste momenten i att lära känna varandra och få möjligheten att 

påverka sin arbetssituation. Även om det samtidigt finns en tendens till att vissa 

inte är intresserade av medarbetarsamtal, exempelvis de mer erfarna eller äldre, 

kan samtalet bibehålla en god relation. Den goda relationen kan gynna företaget 

och medarbetaren på flertalet sätt, motivations- och prestationsmässigt, att kunna 

lyfta kritiska aspekter och att vara en god ambassadör för företaget. För att kunna 

lägga sig på rätt nivå för respektive medarbetare behöver chefen få förutsättningar 

att få tid till att lära känna sina medarbetare, men även få gott om tid för 

uppföljning för att kunna hålla kvalitativa och ärliga samtal. Företagen bör 

reflektera över ifall cheferna ska börja ha som målsättning att genomföra 

uppföljningssamtal för att se till att hela processen fullföljs. Detta är definitivt att 

ha i åtanke ifall medarbetarsamtalet utnyttjas för att skapa en falsk känsla av 

sammanhållning, men i slutändan lever inte chefen upp till det som har lovats. I 

våra resultat visade sig att utvecklingsplaner inte följs på IndustriY och att 
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anledningen till att uppföljningssamtal undviks kan bero på att det krävs att också 

påvisa en förändring. I de fall det inte går att påvisa att utvecklingssamtalet leder 

till något finns risken att samtalet upprepas nästkommande år och bara finns för 

syns skull. Syftet är att samtalet kan bringa utveckling och särskilt en god relation, 

vilket istället kan leda till cynism och misstänksamhet. 

 

I det inledande kapitlet beskrev vi att flera företag i ESF-projektet utför 

medarbetarsamtal för sakens skull och inte för att de upplever en direkt nytta med 

det. Detta är inte något som återspeglas i våra resultat, men är värt att reflektera 

över. Varför väljer företag att utföra medarbetarsamtal om de inte ser en nytta 

med dem? Detta skulle kunna vara en koppling till det symboliska perspektivet 

(Bolman & Deal, 2015), där det finns en tanke om att för att nå förändring krävs 

också symboler och ritualer. Utförandet av medarbetarsamtalet kan skapa 

symboler och ritualer vilka kan bidra med en känsla av tillhörighet. Däremot kan 

detta också tänkas vara kopplat till en omvärldsanalys, till exempel att företag ser 

att andra företag använder medarbetarsamtal och då själva också måste använda 

dem. Syftet med samtalet är att både prata om prestation och om människan, 

särskilt i den skandinaviska kontexten där det dessutom är fokus på individen. Det 

klingar inte vackert om andra företag väljer att ha ett individfokus och satsar på 

personalen för att nå framgång, medan det egna företaget endast fokuserar på den 

arbetsrelaterade prestationen i form av hårda siffror. Medarbetarsamtalen ses som 

viktiga i våra resultat, men med indikation på att de genomförs på grund av facklig 

påtryckning, särskilt på IndustriY. På samma företag problematiseras också att 

både hårda siffror och mjuka tillvägagångssätt är viktiga aspekter. Detta tyder på 

att det kan finnas en viss form av upplevelse att samtalen behöver göras för sakens 

skull, för att andra företag gör det. På IndustriX, som är ett mellanstort företag, 

nämns inte hårda siffror utan medarbetarsamtalet är ett tillfälle för att få lyfta det 

privata. Mindre företag benämns vara mer informella i sin karaktär (Coetzer, 

Kock & Wallo, 2017) och samtalet kan därför också bli mer informellt. Den 

symboliska handlingen med medarbetarsamtal skulle då kunna bli att bjuda in 

medarbetaren att få lyfta vad som helst för att inspirera och skapa lojalitet som 

blir viktigare för dem som mindre företag. Det kan tänkas att större företag har en 

större press på sig att göra som andra gör, medan mindre företag kan vara mer 

flexibla i utformning och utförande. Beroende på företaget och dess storlek 

behöver HR-praktiker som medarbetarsamtalet anpassas för att gynna både 

personal och organisation på bästa sätt. 

 

Det finns en bild av att utvecklingssamtalet inte har lika stor vikt inom industrin 

som inom andra branscher (Andersson, 2012). Genom denna studie har vi kunnat 

peka på att medarbetarsamtalet är viktigt även för industrin. Denna studie har även 

kunnat bidra med mer teoretisk kunskap beträffande medarbetarsamtal och dess 

koppling till motivation och prestation. Medarbetarsamtalet är ett tillfälle för chef 

och medarbetare att lära varandra och på så sätt kunna bidra med motivation, som 
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i sin tur kan öka prestationen. Hos företagen i sig är det huvudsakliga fokuset 

relationen, som också ses som den viktigaste aspekten för informanterna. 

Relationen blir en avgörande byggkloss för att få insikt i medarbetarens vardag 

och att medarbetaren i sin tur får en inblick i företaget som medarbetarsamtalen 

kan medföra. Ömsesidig förståelse kan även byggas upp genom kontinuerlig 

dialog. Som praktiskt bidrag ger studien en inblick i hur värdefulla medarbetar-

samtalen är, trots att det finns de som inte ser syftet med dem. 

 

5.4 Förslag till vidare forskning 
Vi saknade fler informanter som var yngre eller nyanställda, något som våra 

informanter pekade på skulle kunna ha förändrat bilden på samtalen. Med endast 

en kvinnlig informant vore det även intressant att se hur studien sett ut med fler 

kvinnor i en tämligen mansdominerad bransch. Vi tror att ett mer heterogent urval 

skulle bidra till en mer nyanserad bild av medarbetarsamtalet. Det hade även varit 

intressant att undersöka vilka skillnader det finns inom branschen mellan 

golvarbetarna och de med mer administrativa uppgifter. 

 

I denna studie har vi varit intresserade av åsikter och känslor, men vi kan likväl 

se att det skulle finnas en poäng i att också mäta frekvenser och samband mellan 

motivation och medarbetarsamtalen. Det finns befintliga studier gjorda med den 

aspekten sedan tidigare, men oftast ur en amerikansk kontext. Hårda siffror kan 

vara mer övertygande än åsikter och känslor för att visa samband, varav en 

liknande studie med kvantitativ metod inom industribranschen skulle kunna vara 

av nytta för att belysa vikten av medarbetar- och uppföljningssamtal. 

 

Den främsta forskningen utgår från en amerikansk kontext och behandlar 

huruvida medarbetarsamtal är effektiva eller inte. Vi har själva sett exempel på 

hur medarbetarsamtalet ifrågasätts i populärvetenskapliga artiklar, där specifikt 

den amerikanska kontexten är utgångspunkten. Att denna kritik anammas i den 

nordiska kontexten är oroväckande och bör ses med kritiska ögon, eftersom 

Norden har andra förutsättningar med till exempel arbetstrygghet. Vi har genom 

studien kunnat identifiera hur de mjuka värdena är de som varit viktigast och 

relationen det som motiverar både chef och medarbetare. Medarbetarsamtalet är 

därför en viktig del i organisationer för att chef och medarbetare ska kunna få 

möjligheten att föra en öppen dialog mellan fyra ögon. 
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kan hjälpa till att bidra med kompetensutveckling och behovsanalys. Det finns en 
bakomliggande tanke att utvecklingssamtalet ska kunna generera något bra för individen och 
även för företaget i stort. Utvecklingssamtal kan därför vara en viktig del i att kartlägga 
kompetens och vilken kompetens som måste kunna överföras vid generationsväxling. Inom 
industribranschen finns problem att rekrytera rätt utifrån utbildning och kompetens. Det finns 
även en oro att branschen inte ska klara av en generationsväxling och utbildningsväsendet får 
för sent reda på industrins behov. 
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Industri. Det syfte vi har är att undersöka utvecklingssamtalet, granska möjligheterna med det 
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att få olika synvinklar på utvecklingssamtalet och hur det kan se ut. Med utvecklingssamtal 
menar vi det oftast årliga samtalet som förs mellan chef och medarbetare för att lyfta frågor, 
behov och mål. Intervjun bedöms ta max en 1 timme och är enskilt mellan oss och dig.  Det är 
ett frivilligt deltagande, så du har när som helst rätt att avbryta intervjun. Intervjuerna är 
konfidentiella. 
 
All data som samlas in kommer att hanteras enbart av oss och användas i syfte för uppsatsen 
och ni kommer att ha tillgång till denna när arbetet är slutfört. Den kommer även att lämnas 
till Industrikompetens som en del av ESF-projektet Smart Industri. Ni kommer att 
anonymiseras i uppsatsen. Vi kommer, om det går bra för dig, att spela in intervjun, som efter 
transkriberingen kommer att kastas.  
 
Tveka inte att höra av dig vid frågor, kontaktuppgifter finns längst ner i brevet.  
 
Vi är mycket tacksamma för din medverkan! 
 
David Frostell 
 
 
Mail: davidfrostell@XXXXXXXXXX.XXX   
Mobil: 07XXXXXXXX 

Elin Elwin 
 
 
Mail: elinelwin@XXXXXXXXXX.XXX  
Mobil: 07XXXXXXXX
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

Intervjuguide  
 

Bakgrundsfrågor   

1. Vi tänkte börja med några bakgrundsfrågor. Kan du berätta lite om din bakgrund och ditt 

nuvarande arbete? 

- Ålder. 

- Utbildningsbakgrund. 

- Nuvarande befattning (Beskriv gärna en vanlig arbetsdag för dig). 

- Tid på företaget 

○ Antal medarbetare som man är chef över. 

○ Vad gjorde du innan HR? 

- Tidigare arbetslivserfarenhet? 

 

Bakgrundsfrågor om organisationen   
2. Beskriv gärna organisationen för oss. 

- Historia och utveckling över tid 

- Organisationsstruktur (samverkan, team, avdelningar, ansvar) 

- Mål, visioner & strategi 

- Antal anställda 

 

Utvecklingssamtal, hur? 
Vi är intresserade av utvecklingssamtal och möjligheterna med dem. Använder ni er av 

utvecklingssamtal på organisationen?  

 

3. Kan du berätta lite om dem?  

- Vad brukar de innehålla?  

- När hade du det senast?  

- Vilken betydelse har utvecklingssamtalet för dig? 

- Upplever du att du kan lyfta känsliga frågor? Hur blir det bemött? 

- Finns det någon koppling mellan dina mål och organisationens mål? Hur? 

- Har utvecklingssamtalen förändrats över tid? 

 

4. Finns det någon mall som följs idag?  

- Vad tycker du om den? Skulle mallen kunna förbättras?  

 

5. Brukar ni ha någon uppföljning på utvecklingssamtalen? Kan du berätta lite om de/det 

uppföljningssamtalet? 

- Vad är din inställning till uppföljningssamtal?  

- När följs de upp, hur ofta? 

- Vad brukar fokus vara på uppföljningssamtalen? 

- Om något inte hunnits göras vid tiden mellan utvecklingssamtal och 

uppföljningssamtal, hur brukar det hanteras? 

- (om tid saknas för uppföljningssamtal - jobbar ni på det?) 

 

6. Hur ofta anser du att utvecklings-/uppföljningssamtal ska hållas? 

- Har ni både utvecklingssamtal och lönesamtal, eller hålls dessa tillsammans? 

 



 

 

Utvecklingssamtal, varför? 

 

7. Kan du berätta lite om vad du tror är syftet med utvecklingssamtal i organisationen? 

- Vad upplever du att utvecklingssamtalen bidrar till idag? 

- Vad kan det bidra med för medarbetaren, chefen, organisationen? 

- Brukar medarbetaren och chefen komma överens? 

- Tror du att det finns någon särskild strategi bakom att arbeta med utvecklingssamtal? 

 

8. Vad tycker du är bra med utvecklingssamtalen idag? 

- Något som inte behövs? 

- Något som du saknar? 

- Områden du skulle vilja utveckla? 

- Hur skulle det optimala utvecklingssamtalet se ut och leda till enligt dig? 

 

9. Tycker du att det går att skapa relevanta mål för arbetet utifrån utvecklingssamtalet?  

- På vilket sätt? 

 

10. Tycker du att utvecklingssamtalet påverkar dig/din anställde på något sätt?  

- Hur (t.ex. Beteende, motivation, prestation)? 

 

Utvecklingssamtal, kompetensbehovsanalys   
Ett syfte med utvecklingssamtalet är att göra en analys av kompetensbehov inom företaget. 

 

11. Tycker du att det finns en koppling mellan kompetensbehovsanalys i samband med 

utvecklingssamtalen? 

- Anser du att utvecklingssamtalen på något sätt kan bidra med att du får den kompetens 

du behöver? 

- Kan utvecklingssamtalen på något vis bidra med att identifiera kompetens som 

saknas? 

- Hur kan utvecklingssamtalen användas för att se behov som finns framöver på 

arbetsplatsen? 

 

12. Upplever du att du får en bättre överblick av kompetens och behov i organisationen med 

hjälp av utvecklingssamtal? 

- Har ni anställda med spetskompetens? Hur hanterar ni det? 

- Används utvecklingssamtalen som ett hjälpmedel? Varför, varför inte?  

 

13. Känner du att du själv utvecklas som chef/HR/medarbetare på grund av 

utvecklingssamtal? På vilket sätt? 

 

14. Finns det möjlighet att ta tillvara på det som framkommer i utvecklingssamtalet?  

- Tror du att det är någon skillnad beroende på om du är chef/HR/medarbetare? 

- Kan företaget på något sätt använda sig av utvecklingssamtal för att driva företaget 

framåt enligt dig? 

 

15. Avslutning 

- Är det något du/ni önskar skulle förändras med utvecklingssamtalen?  

- Finns det något du vill lägga till som du tycker att vi missar eller diskutera mer om, 

något som är särskilt viktigt för dig? 
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