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Sammanfattning  
 
Syftet med den här uppsatsen var att undersöka vad vårdchefer har för inställning till 

utvecklingssamtal. För att besvara syftet formulerade jag fyra frågeställningar som har legat till 

grund för hela min undersökning. Frågeställningarna tar upp syftet med utvecklingssamtalet, 

vad cheferna anser om att använda sig av utvecklingssamtal, vad cheferna anser om att 

integrera lönesamtal i utvecklingssamtalet samt vilka orsaker som kan bidra till att man inte vil l 

använda sig av utvecklingssamtal. För att besvara mitt syfte gjorde jag även en 

intervjuundersökning bland fem avdelningschefer på ett sjukhus. Resultatet visade att 

majoriteten av cheferna var positiva till användningen av utvecklingssamtal, en av cheferna 

ställde sig däremot negativ till samtalet då informanten bland annat menade att samtalet kan 

ersättas av den personliga kontakten med de anställda. 
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1 Inledning 
 

Förändring är ett ord som i stor utsträckning präglar dagens samhälle. Kraven på företag och 

organisationer är många och konkurrensen är hårdare än aldrig förr. Under dessa 

omständigheter ökar stress och osäkerhet, vilket i sin tur påverkar människans arbetsvillkor. 

För att hantera dagens arbetssituation är det viktigt att det kontinuerligt förs samtal mellan 

chefer och medarbetare. Genom samtal kan man skaffa beredskap inför kommande 

förändringar och hjälpas åt att hantera pågående förändringsprocesser (Ronthy 2004). 

Förändringar i samhället och ekonomiska omstruktureringar har fått till följd att kompetensen 

inom ett företag i högre utsträckning kopplas till människor än maskiner och processer. Den 

nya typen av ledarskap som bygger på att ledaren styr med hjälp av idéer, det så kallade 

idéstyrda ledarskapet behöver nya typer av förändringsinstrument varav den strategiska 

dialogen, eller utvecklingssamtalet utgör ett av det viktigaste. Instrumentet syftar till att främja 

både individens och organisationens utveckling (Engqvist 1990). 

 

Lika viktigt som det är att förändra organisationen för att passa omvärldens krav lika viktigt är 

det att förändra ledarskapet utifrån hur organisationen förändras. Som Engqvist (1990) 

uttrycker det så har kompetensen inom ett företag i högre utsträckning kopplats till 

medarbetarna än till maskiner och processer. Detta torde få till följd att man prioriterar att tar 

hand om sin personal inom företagen för att de anställda skall trivas och för att kunskap och 

idéer skall bevaras och ta till varas inom organisationen. Genom utvecklingssamtal kan man på 

ett naturligt sätt uppnå dessa områden. En förutsättning för bra utvecklingssamtal är dock att 

chef och medarbetare vet vad samtalet syftar till och är motiverade att genomföra dem. Jag har 

därför som C-uppsats i Pedagogik valt att undersöka chefers inställning till utvecklingssamtal 

och gjort detta bland avdelningschefer inom vården. Då jag läser på programmet för personal 

och arbetslivsfrågor sökte jag undersöka ett område inom arbetslivet som är kopplat til l 

pedagogiken. Då utvecklingssamtal bland annat syftar till att öka medarbetarnas inflytande 

över sin arbetssituation, få ökad förståelse för verksamheten, möjliggöra personlig utveckling 

och medvetandegöra utbildningsbehov anser jag detta område relevant att undersöka inom 

ämnet arbetslivspedagogik.   
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1.1 Syfte 

Det jag har som syfte med min uppsats är att undersöka vad vårdchefer har för inställning till 

utvecklingssamtal. De frågeställningar jag utgått ifrån är: 

• Vad anser cheferna om att använda sig av utvecklingssamtal? 

• Vad anser cheferna vara syftet med utvecklingssamtal? 

• Vad anser cheferna om att integrera lönesamtal i utvecklingssamtalet? 

• Vilka orsaker kan bidra till att man inte vill använda sig av utvecklingssamtal? 

 

Jag har inte för avsikt att generalisera mitt resultat utan har som syfte att undersöka 

inställningen till utvecklingssamtal bland avdelningschefer på en specifik arbetsplats, nämligen 

ett mindre sjukhus i Mellansverige.  

   

1.2 Sökvägar  

För att få tag på material kring ämnet sökte jag i biblioteksdatabasen Voyager på ämnet 

utvecklingssamtal, sökningen gav 45 träffar. Utifrån den litteratur jag fått tag på har jag även 

letat i litteraturförteckningar och hittat annat material som berör ämnet. Jag har även gjort 

sökningar i databaserna LIBRIS och ERIC och sökt efter såväl svensk som internationell 

forskning. Genom sökmotorn Google och Altavista har jag hittat fackliga artiklar med resultat 

av undersökningar kring utvecklingssamtal. De sökord jag använt är: utvecklingssamtal, 

medarbetarsamtal, planeringssamtal, developing dialogue, performance appraisal, learning 

dialogue och appraisal interview. 

 

1.3  Val av litteratur 

Litteraturen jag tittat på har främst utgjorts av forskningsvetenskapliga rapporter, men även 

uppsatser som gjorts som examensarbeten på C och D nivå. En del litteratur har en mer 

praktisk tillämpande karaktär då den i huvudsak tar upp hur man bör utforma ett 

utvecklingssamtal, hur långt det bör vara och så vidare. Denna litteratur har inte skrivits utav 

forskare utan av författare med mer praktisk erfarenhet av utvecklingssamtal. Bo Jäghult och 

Greger Jönsson är exempel på författare av denna kategori. Jag har även hittat internationell 

forskning på området i form av vetenskapliga artiklar. 
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Jag har valt att belysa utvecklingssamtal utifrån flera författares syn på utvecklingssamtal, detta 

för att få en nyanserad bild av fenomenet. Engqvist som står för en stor del av litteraturen som 

finns inom området utvecklingssamtal i Sverige intar ett socialpsykologiskt perspektiv. Hans 

forskningsrapport på ämnet utvecklingssamtal kom ut 1990 och berör utvecklingssamtalet 

såsom det ter sig mellan två människor. Engqvists (1990) tes är att det krävs en förflyttning 

mellan olika abstraktionsnivåer i samtalet för att samtalet skall fylla sin funktion. Engqvist har 

en relativt optimistisk syn på utvecklingssamtalet då han ser det som en jämbördig dialog 

mellan två individer. Detta perspektiv ifrågasätter Lindgren (2001) som bedrivit forskning på 

utvecklingssamtal utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Lindgren studerar makt- och 

dominansförhållanden i utvecklingssamtalen och drar utifrån sin forskning slutsatsen att 

utvecklingssamtalen inte är så jämbördiga, såsom Engqvist hävdar. 

 

Både Lindgren och Engqvist är svenska forskare och delar ändå uppfattningen om att 

utvecklingssamtalet borde vara jämlikt och fungera demokratiskt inom organisationer, om än 

Lindgren är tveksam till att det ser ut så idag. Därför har jag valt att även belysa andra 

författare som intar ett annat, mer målinriktat perspektiv på utvecklingssamtal. Mikkelsen 

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

utifrån en fallstudie genomförd bland personal inom Statoil. Mikkelsens syn på 

utvecklingssamtal skiljer sig från Engqvist och Lindgren då hon betonar utvecklingssamtalets 

produktionseffektiva effekter och ser utvecklingssamtalet som ett viktigt instrument för att 

utvärdera resultat och kvalifikationer. Mikkelsen intar även ett sociokulturellt perspektiv när 

hon talar om organisationen som ett resultat av samarbetet mellan organisationsmedlemmarna 

och deras sätt att konstruera sin sociala verklighet. Jag har även tagit upp internationell 

forskning som gjorts kring utvecklingssamtal. Dels av forskarna Leavy och Williams (1998) 

samt Fletcher (2001). 

 

Då mitt syfte inte är att undersöka utvecklingssamtal utifrån ett jämlikhetsperspektiv som 

Lindgren (2001) gör, eller sociokulturellt perspektiv som Mikkelsen (1998) gör. Inte heller att 

undersöka utvecklingssamtalets effekt på motivation vilket de internationella forskarna Leavy 

och Williams (1998) gör, innebär detta att jag kommer att ta upp deras forskning och begrepp i 

bakgrunden men inte i så stor utsträckning relatera denna forskning till vad jag kommer fram i 

min undersökning kring vårdchefers inställning till utvecklingssamtal. Att jag ändå väljer att ta 

upp olika författares forskningsresultat är som jag tog upp tidigare för att ge en nyanserad bild 

av utvecklingssamtal och belysa fenomenet utifrån olika perspektiv. Genom att belysa olika 
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författares bild av fenomenet kan man påvisa olika skillnader i sättet att se på och använda sig 

av utvecklingssamtal och jämföra dessa vilket jag gör senare i texten. Engqvist 1990 tar upp 

förutom sin forskning intressanta aspekter kring syftet med utvecklingssamtal och hur detta kan 

utföras vilket gjort det lättare att relatera till mitt syfte och mina frågeställningar. Detta 

förklarar varför jag i större utsträckning relaterar mina resultat utifrån Engqvist (1990) än de 

övriga författarna i diskussionen. 

 

2 Bakgrund 

 

I denna bakgrund kommer jag bland annat redogöra för utvecklingssamtalets historia, 

utvecklingssamtalet idag och utvecklingssamtalet som begrepp. Jag kommer även att beskriva 

utvecklingssamtalets syfte utifrån flera författares perspektiv samt dess utformning. I dessa 

stycken kommer jag föra ett jämförande resonemang om de olika författarnas perspektiv för att 

sedan under rubriken Tidigare forskning i huvudsak beskriva författarna Engqvist (1990), 

(Lindgren 2001) och Mikkelsen (1998) forskning mer utförligt. I stycket Tidigare forskning 

kommer jag även att ta upp internationell forskning av författarna Leavy och Williams (1998).  

 
2.1 Historik 
Även om utvecklingssamtalet idag på många sätt skiljer sig från utvecklingssamtalet historiskt 

sätt kan man genom att belysa samtalets historia få en större förståelse för dagens syn och 

utformning av samtalet.  

 

Utvecklingssamtalet i vid mening har funnits mellan arbetsgivare och anställda i århundraden 

och är inget tidstypiskt för dagens samhälle. Syftet med samtalen har dock varierat under årens 

lopp. Det vi idag oftast kallar utvecklingssamtal har sina rötter i en ren prestationsvärdering 

som så småningom förändrats till att bli en mer personalvårdande funktion. Rangordningar 

efter förtjänst fanns enligt Mikkelsen (1998) i USA redan så tidigt som 1887 då man gjorde 

utvärderingar av sina anställda utifrån personlighetspsykologi. Personpsykologiska test hade 

tidigare varit vanligt förekommande inom försvaret men efter andra världskriget överfördes 

tankarna till industrin då industriledarna såg hur testen kunde leda till ökad effektivitet. Taylor 

(1911) har bidragit till prestationstänkandet genom sina idéer med ”Scientific Management”  då 

han kom på den så kallade ackordsättningen. Genom att skapa en tydlig skillnad mellan 

arbetsuppgifter kunde man göra tidmätningar på olika arbetsmoment och därigenom mäta de 

anställdas prestationer. Arbetsmotivationen säkerställdes genom den ekonomiska ersättning 
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som ställdes i proportion till individens prestation. Ackordsättning utgick från tidsstudier som 

avgjorde vad varje arbetsmoment var värt i pengar (Taylor 1911). Under 1950-1960 talet 

började man även införa skattningsskalor för bedömning av de anställdas prestationer. Skalorna 

var oftast hemliga och bedömde de anställdas personlighet och prestation i tre-, fem- eller 

niogradiga skalor (Engqvist 1990).  

  

Genom ”Civil Right Acts”  (1964) och ”Equal Employment Opportunity Commission”  (1966 

och 1970) ställdes riktlinjer och juridiska krav på prestationsvärderingssystemen och ledde till 

snabba förändringar av systemen (Mikkelsen 1998). Även skattningsskalorna blev kritiserade 

under 1960-talet då man menade att det inte bara är den anställde det beror på utan också i 

vilken miljö denne arbetar som påverkar arbetsresultatet. Man menade att faktorer som 

arbetsledarens insats och den anställdes möjlighet att utveckla sina kunskaper också borde tas i 

beaktning vid bedömning av en arbetsinsats (Granberg 1988). På grund av kritiken som riktats 

mot skattningssystemen började man på 1950-talet istället använda sig av så kallade MbO-

tekniken., där MbO står för ”Management by Objectives” , i Sverige kallas tekniken 

målstyrning i samverkan. Tekniken bygger på att chefen och de anställda tillsammans har 

ansvar för ett huvudansvarsområde, inom vilket målet formuleras gemensamt. Idealet är att 

samarbetet skall bedrivas på alla nivåer mellan chef och medarbetare (Mikkelsen 1998). Det 

revolutionerande med MbO tekniken var att de till skillnad från de Tayloristiska metoderna 

även tog hänsyn till de anställdas behov i utformningen av verksamheten. Dock gavs inte 

utrymme för samtal kring den anställdes privata situation utan MbO-tekniken fokuserade 

fortfarande främst på medarbetarens prestationer inom organisationen (Engqvist 1990).  

 

2.2 Utvecklingssamtalet idag 

Genom att även ge en bild av dagens utvecklingssamtal kan man se likheter och skillnader hos 

samtalet historiskt sett och hur det används idag. 

 

Under 1960 och 70-talen börjar utvecklingssamtal utifrån dagens definition växa fram. Frågor 

som livskvalité, demokrati och trygghet började bli centrala i arbetslivet (Mabon 1986). Idag är 

det ofta fackliga organisationer som trycker på organisationer och företag att genomföra 

utvecklingssamtal med sina anställda då man ser det som ett led i företagshälsovården. I 

tidningen Arbetsliv som ges ut utav Svenskt Näringsliv LO (Lands Organisationen) och PTK 

(Privat Tjänstemanna Kartellen), ges flera exempel på hur utvecklingssamtalet finns med som 
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ett led för att nå friskare personal.  I en artikel från 2002 ”Wellbeing på Nokia”  berättar man att 

man genomför utvecklingssamtal två gånger per år med varje anställd och har endast 1 % 

sjukfrånvaro till skillnad från genomsnittet i Finland som ligger på 6 % (Alskog 2002). En 

annan artikel från tidningen Arbetsliv som belyser samma område är ”Ny chef löste krisen”  

som berättar om hur chefen på Posten i Växjö på tre år vänt organisationen från kris till 

framgång och lyckats spara miljontals kronor på att personalen trivs. För att nå denna 

förvandling har hon bland annat genomfört möjlighet till flexibel arbetstid, informationsträffar, 

kompetensutvecklingsplan, arbetsplatsträffar, friskvårdsplan och lösningsfokuserade 

utvecklingssamtal (Fredriksson 2004). 

 

Våren 2002 genomförde Sifo (Svenska Institutet för Opinionsundersökningar) en undersökning 

på uppdrag av fackförbundet SKTF (Svenska Kommunal Tjänstemanna Förbundet) som hade 

som syfte att kartlägga situationen för chefer på olika befattningsnivåer inom olika 

verksamheter. Undersökningen gjordes med 202 företagsledare/förvaltningschefer och 804 

chefer i andra befattningar inom både privat och offentlig sektor. Chefer inom landsting och 

kommun visade sig genomföra utvecklingssamtal mest kontinuerligt med sina anställda jämfört 

med chefer i andra organisationer (SKTF 2002).  

SKTF´s undersökning (2002) visade även att förutsättningarna att utföra ett bra ledarskap har 

ett tydligt samband med det antal medarbetare som chefen har ansvaret för. Chefer bör inte 

ansvara för fler än 30 anställda skriver man i rapporten av undersökningen, rapporten visar 

dock att 40 % av alla kvinnliga chefer har ansvar för över 30 medarbetare medan 15 % av 

männen har det. De mest utsatta cheferna visade sig vara kvinnliga chefer inom social/omsorg 

och vård, där mer än var fjärde kvinnlig chef hade ansvar för fler än 50 medarbetare. Rapporten 

visade även att det bedrivs färre utvecklingssamtal på de arbetsplatser där chefen har ansvar för 

många medarbetare. En annan avgörande faktor för huruvida chefen genomför 

utvecklingssamtal med sina medarbetare är om chefen själv haft något utvecklingssamtal i sin 

roll som arbetstagare (SKTF 2002).  

 

Trots att prestationsvärderingssystemen blev hårt kritiserade under 1960 och 70 talet så är det 

inget ovanligt att koppla ihop utvecklingssamtalet med lönesamtalet idag. Tvärtom är detta 

något som fackliga organisationer ställer sig positiva till, då man ser detta som ett led i den 

demokratiska processen. Ett exempel på detta är Kyrkans Akademikerförbund (2005) som 

tillhör SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation) som ser lönen inte bara som en 

ersättning för utfört arbete, utan även som ett sätt att kommunicera, att visa uppskattning och få 
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återkoppling till det arbete man utför. Lönenivån, menar Kyrkans Akademikerförbund påverkas 

av flera faktorer som exempelvis utbildning, kompetens, arbetsuppgifter, erfarenhet och 

resultat av arbete. 

 

2.3 Utvecklingssamtal som begrepp 

Flera olika benämningar finns på det planerade samtalet mellan chef och anställd på en 

arbetsplats. Genom att ge en presentation av de olika begreppen samt redovisa olika författares 

definition av begreppen vill jag ge en rikare bild och ökad förståelse av begreppet 

utvecklingssamtal.   

 

Några av namnen på det planerade samtalet mellan chef och anställd på en arbetsplats, är 

planeringssamtal, värderingssamtal, målsamtal och personalutvecklingssamtal. Engqvist menar 

att trots att det finns olika benämningar på begreppet så har de ändå i stort sett samma 

betydelse (Engqvist 1990). Lindgren (2001) menar dock att benämningarna beror på vad som 

stod i centrum när samtalen infördes på de olika arbetsplatserna. När det var förändring och 

utveckling som stod i centrum benämndes samtalen utvecklingssamtal, på andra var det 

planering och då kom det att kallas planeringssamtal. Om företaget hade genomfört 

målstyrning hette samtalen målsamtal medan om den jämbördiga relationen mellan chef och 

anställd skulle betonas kallades det medarbetarsamtal (Lindgren 2001).  

 

Olika författare ger olika definitioner och innehåll av begreppet utvecklingssamtal. Jäghult 

(1988) menar att medarbetarsamtalet borde ses som en möjlighet att ge råd och utbyta åsikter 

om arbetsplanering, arbetsprestationer och arbetsresultat samt att samtala om medarbetarens 

agerande i en situation. Jäghult menar också att i en fungerande organisation där chef och 

medarbetare ständigt utbyter erfarenheter och samtalar, är utvecklings eller planeringssamtalet 

överflödigt. Dock menar han att det är ovanligt att organisationer fungerar så väl att 

planeringssamtalet är överflödigt och att det ändå kan vara bra att sätta sig ner och sammanfatta 

tidigare förda samtal i form av ett planeringssamtal. Jäghults sammanfattande definition av ett 

planeringssamtal är: 

 

           En planerad diskussion mellan chef och medarbetare med viss grad av systematik och hög grad av 
regelbundenhet. Samtalet ska ge möjlighet till utbyte av råd och åsikter kring såväl arbetsplanering 
och arbetsresultat som individens agerande i dag och i framtiden  (Jäghult 1988, s 17).  
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Engqvist (1994) föredrar benämningen utvecklingssamtal före andra benämningar då han anser 

att samtalets utvecklande funktion är det främsta syftet med samtalen. Engqvists (1994) 

definition av fenomenet är följande: 

 
           En förberedd regelbundet återkommande diskussion mellan chef och medarbetare syftande till att 

utveckla individ och verksamhet och som präglas av ömsesidighet (Engqvist 1994, s 194). 
 

Mikkelsen (1998) har en mer målfokuserad förklaring av begreppet då hon menar att 

utvecklingssamtalet skall utgå ifrån företagets strategiska mål och utgör grunden för 

kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare. Mikkelsens beskrivning av innehållet i 

samtalet domineras av utvärdering av kvalifikationer och resultat, genomgång av mål, 

kompetensutveckling och träningsplaner för områden som behöver förbättras (Mikkelsen 

1998). Ronthy-Östberg (1998) har också med företagets mål som en viktig del av 

utvecklingssamtalet, men ger en något mer avslappnad bild av hur samtalet skall genomföras 

än Mikkelsen (1998). Ronthy-Östberg betonar vikten av att samtalet sker i lugn och ro och ger 

utrymme för reflektion, hon uttrycker detta på följande sätt:  

 

           Utvecklingssamtal som form och företeelse är ett hjälpmedel för såväl chef som medarbetare att i lugn 
och ro få ett reflektionsutrymme med företagets bästa i fokus. Samtalet är ett led i strategin för att leva 
visionen och uppnå företagets mål (Ronthy-Östberg 1998, s 98). 

 

Engqvists (1994) val av ordet utvecklingssamtal för fram en viktig aspekt av innehållet i ordet. 

Genom att välja begreppet utvecklingssamtal framkommer att samtalets främsta syfte är 

utveckling av både individen och verksamheten, som två av varandra beroende faktorer.  Det är 

också viktigt, som framkommer i Engqvists definition att samtalet är förberett och regelbundet 

genomfört för att betona att utvecklingssamtal inte är något som tillkommer ostrukturerat och 

spontant. Av skäl som just redovisats kommer denna typ av samtal fortsättningsvis att kallas 

för utvecklingssamtal. 

 

2.4 Utvecklingssamtalets syfte 

Enligt Mikkelsen (1998) handlar utvecklingssamtalet inte bara om förhållandet mellan ledare 

och medarbetare, utan utgör även grunden för trivsel, utveckling och lärande inom 

organisationen. Samtidigt säger hon att förändringar är det karaktäriserande för marknaden idag 

och att utvecklingssamtalet måste kunna bidra till en större flexibilitet bland de anställda för att 

vara en motiverad funktion. Engqvist (1990) har inte samma utgångspunkt då han menar att 

utvecklingssamtalets främsta funktioner är följande: 

-informationsutbyte 
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-möjlig göra personlig utveckling 

-medvetande göra utbildningsbehov 

-fungera som planeringsinstrument för övergripande och operativ planering 

-diskutera arbetsresultat 

-diskutera samarbets- och relationsfrågor 

-förbättra förståelsen för verksamheten 

-ge och få återkoppling på arbetsinsatsen 

-diskutera arbetsmiljön 

-göra det möjligt för den anställde att påverka mål och planer 

-ge möjlighet för chef och anställd att lära känna varandra (Engqvist 1990). 

 

Genom att jämföra Engqvist (1990) och Mikkelsens (1998) syfte med utvecklingssamtal kan 

man se att Mikkelsen generellt sett har en mer målinriktad syn på utvecklingssamtal medan 

Engqvist mer fokuserar på den anställdes behov och möjlighet att påverka verksamheten.  

 

Jönsson (2004) representerar ännu ett synsätt som man skulle kunna säga förenar Engqvists 

(1990) och Mikkelsens (1998) perspektiv på utvecklingssamtal. Jönsson menar att det finns tre 

viktiga intressenter för genomförandet av utvecklingssamtal dels organisationen, chefen och 

medarbetaren. Alla dessa måste vara lika intresserade av att få fungerande utvecklingssamtal 

för att samtalen ska fylla sitt syfte. Genom detta menar Jönsson att utvecklingssamtalen inte 

bara syftar till personalutveckling eller kartläggning av resurser utan är en kombination av 

olika funktioner. Men även han, i likhet med Mikkelsen (1998) understryker 

utvecklingssamtalens funktion i planering av personalförändringar och ökad motivation som i 

sin tur leder till ökad produktivitet hos de anställda. Jönsson (2004) ser även 

utvecklingssamtalen som ett tillfälle för att förankra de övergripande målen hos varje 

medarbetare och bryta ner målen till individuell nivå. Här framkommer en distinkt skillnad 

mellan Jönssons syn på utvecklingssamtal och Engqvist (1990) syn som redogjordes tidigare. 

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

hos den anställde ser Engqvist (1990) samtalet som en möjlighet för den anställde att själv vara 

med och påverka målen och planeringen av organisationens verksamhet. Jönsson (2004) lyfter 

även fram utvecklingssamtalet som ett forum för dialog om lön, något som inte framkommer i 

Engqvist (1990) beskrivning av syftet med utvecklingssamtal. 
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Orsaken till de olika perspektiven på utvecklingssamtal kan härledas till de föreställningar 

utifrån vilka samtalet växte fram. Som redovisats tidigare har utvecklingssamtalet en förhistoria 

i att fungera som en prestationsvärderingsfunktion där man bland annat genom att använda sig 

av personpsykologiska test försökte nå ökad effektivitet i produktionen inom företagen 

(Mikkelsen 1998). Samtalets historia präglar till viss del även utformningen av dagens samtal. 

Ett exempel på detta är Mikkelsens (1998) redogörelse över vad som skall ingå i systemet för 

utvecklingssamtal. Tillsammans med faktorer som coaching och vägledning nämner hon även 

mätning och utvärdering av resultat som två viktiga element i samtalet. 

 

I Sverige betonades dock utvecklingsidealet i samtalet, samtidigt som samtalstypen efterhand 

kopplades till teorier som syftade till medbestämmande och företagsdemokrati (Lindgren 

2001). Detta har lett till att utvecklingssamtalen i Sverige i högre grad än andra länder präglas 

av ömsesidighet mellan över- och underordnad och i mindre utsträckning fungerar som en 

prestationsvärderande funktion (Engqvist 1990). En internationell förändring av synen på 

utvecklingssamtal av mer demokratisk karaktär kan dock anas i en artikel av Fletcher (2001). 

Fletcher menar att utvecklingssamtalet börjat utvidgas som koncept och arbetsform. Samtalet 

syftar inte bara till bedömning utan har blivit en del i integreringen av det mänskliga kapitalet. 

Detta har i sin tur påverkat forskningen kring utvecklingssamtal från att ha varit inriktad på 

bedömning till att bli mer inriktad på sociala och motivationella effekter av samtalet (Fletcher 

2001). 

 

Sammanfattningsvis kan man göra slutsatsen att utvecklingssamtalet kan ha olika syften, 

beroende på vem eller vilka som genomför samtalet. Lindgren (2001) menar att ett 

utvecklingssamtal kan ha olika syften beroende på samtalsdeltagarnas behov och 

förutsättningar. Jönsson (2004) betonar vikten av att ledningen klargör syftet med 

utvecklingssamtal innan man påbörjar arbetet, samt att de tar ställning till vilka syften som är 

viktigast. Detta menar han är en förutsättning för att chefer och medarbetare ska engagera sig i 

arbetsuppgiften.  

 

2.5 Utvecklingssamtalets utformning 

För att ge en bild av vad utvecklingssamtalet verkligen innebär och hur det kan genomföras i 

praktiken har jag här valt att redogöra för dess utformning. 
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God planering är en förutsättning för att utvecklingssamtalet skall få ett bra resultat. Mikkelsen 

(1998) menar att varje område som skall behandlas i utvecklingssamtalet skall förberedas 

genom att skaffa fram underlag och dokumentation. Under planeringsprocessen bearbetas, 

analyseras och sammanfattas informationen. Detta kan göras med hjälp av ett 

förberedelseschema som fylls i av chefer och medarbetare. Schemat fungerar som en checklista 

så att alla aktuella områden innefattas i förberedelsearbetet. Genom att genomföra noggranna 

förberedelser av utvecklingssamtalet undviker man frågor som ”Hur mår du idag då”? och 

”Tack bara bra”-svar (Mikkelsen 1998). Engqvist (1994) understryker också vikten av att 

förankra genomförandet med utvecklingssamtal väl hos såväl ledning som medarbetare och 

organisation. Slarvas det med kunskaper och förberedelser kan resultatet bli negativt, menar 

Engqvist. Till skillnad från Jönsson (2004) menar Engqvist (1994) att syftet med samtalen och i 

vilka former de skall genomföras är något som inte bara ledningen, utan något chefer och 

medarbetare gemensamt kommer fram till genom ömsesidig dialog. Innan genomförandet av 

utvecklingssamtal är det viktigt att såväl chefer som medarbetare sätts in i vad ett 

utvecklingssamtal innebär, detta brukar ske i form av att cheferna genomgår en kurs som 

innefattar samtalens syfte och utformning. Cheferna i sin tur har som uppgift att sätta in 

personalen i vad utvecklingssamtalet innebär. I vissa fall ger chefen en egen individuellt 

anpassad inbjudan till medarbetaren i vilken syftet och förslag på samtalsämnen ingår 

(Engqvist 1990). De vanligaste punkterna i en checklista är följande: 

-uppföljning av tidigare utvecklingssamtal 

-arbetsresultat och mål 

-framtida arbetsuppgifter och planer 

-arbetsmiljöfrågor 

-samarbete och relationer till chef, medarbetare och övrig organisation 

-behov av utvecklings/utbildningsåtgärder 

-information och återkoppling (Engqvist 1990). 

 

Lindgren (2001), som har gjort en undersökning av en samtalstyp i arbetslivet betonar vikten 

av att försöka hitta en avskild plats som inte betonar den asymmetriska relationen mellan chef 

och medarbetare. Hon ser det ultimata utvecklingssamtalet som ett cirka två timmar långt 

jämbördigt samtal då deltagarna diskuterar frågor som rör arbetet och dem själva. 

Arbetsförhållande, verksamhet, relationer till ledning och arbetskamrater, personliga 

förhållanden, intresseområden, utvecklingsbehov och lönefrågor ser hon som viktiga punkter 

att ta upp vid ett utvecklingssamtal. Samtidigt menar Lindgren (2001) att hennes forskning 
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visar att utvecklingssamtalet inte är så jämbördigt som man skulle kunna önska. Ronthy (2004) 

menar att utvecklingssamtal bör genomföras mer än en gång per år för att de skall uppnå önskat 

resultat. Vid tidsbrist kan gruppdialog vara ett bra verktyg att kombinera med 

utvecklingssamtal, optimalt är att kunna genomföra två utvecklingssamtal respektive två 

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

kunna komma till tals och för att det skall kännas meningsfullt för alla (Ronthy 2004).  

Bäst lämpad att genomföra utvecklingssamtalen är medarbetarens närmaste chef. Detta på 

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

verksamheten. Det är oftast den relationen som behöver utvecklas för att leda till förbättringar 

(Jönsson 2004). Jäghult (1988) menar att medarbetaren har tre huvudfrågor när han/hon 

kommer till ett utvecklingssamtal, vilka är: Hur har jag lyckats med mitt arbete? Vad förväntas 

av mig i mitt arbete? Och Inom vilket område skall jag bli bättre? Eftersom dessa frågor är 

viktiga för medarbetaren att få svar på borde det vara av intresse för chefen att svara på dem, 

menar Jäghult. Johansson (1988) menar att vid en genomgång av arbetsprestation kan 

befattningsbeskrivningar användas för att ligga till grund i samtal om vad medarbetaren 

förväntas prestera. Utifrån ett sådant material kan enligt Jönsson (2004) chef och medarbetare 

tillsammans diskutera och dela varandras uppfattningar så att föreställningarna på slutet av 

samtalet förhoppningsvis har kunnat sammansmälta till en gemensam uppfattning.  

 

2.6 Tidigare forskning 

Forskning kring utvecklingssamtal har gjorts utifrån olika perspektiv. I detta stycke kommer 

jag att utveckla författares forskning som jag tidigare nämnt, samt tillföra internationell 

forskning kring fenomenet.   

 

Fairclough (1989) som studerat hur språket påverkas av sociala strukturer i samhället, menar att 

det skett ett trendskifte i samhället genom att situationer som tidigare präglats av hög formalitet 

och tydliga makt förhållanden, har ersatts av mer informella och vardagliga samtal. Då 

Fairclough menar att detta är ett generellt trendskifte skulle tankarna även kunna överföras på 

samtalssituationen i ett utvecklingssamtal. Engqvist (1990) är inne på samma linje som 

Fairclough då han ser utvecklingssamtalet som jämbördigt och ömsesidigt. Lindgren (2001) 

ifrågasätter däremot Engqvists beskrivning av utvecklingssamtalet då hon menar att Engqvist 

bild av samtalet snarare beskriver samtalets önskvärda utseende och inte hur det egentligen ser 

ut. Lindgren pekar istället på den asymmetri som råder mellan chef och medarbetare i ett 
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utvecklingssamtal. Lindgrens undersökning har som syfte att visa på hur språkbruket formas av 

maktrelationer och ideologier, samt hur sociala identiteter och relationer och kunskaps- och 

värdesystem skapas och bevaras (Lindgren 2001).  

 

Resultatet av undersökningen Lindgren (2001) genomfört visar att cheferna hade som syfte att 

påverka medarbetarnas attityder och handlingar genom sina utvecklingssamtal, och att dessa 

syften ofta uppfylls. Samtalsdeltagarna blev i slutet av samtalen mer samspelta och samtalen 

slutar i konsensus. Typisk för cheferna är att de planerar och genomför samtalen i linje med 

sina egna syften, vilket möjliggörs genom det dominansförhållandet de besitter genom sin 

chefsroll. Detta dominansförhållande var dock något de ville tona ner för att framstå som 

jämbördiga med sina medarbetare, något som också uppfattades av medarbetarna själva. Detta 

kontrollutövande, menar Lindgren sker på både makro- och mikronivå och sker ofta omedvetet 

av både chef och medarbetare. Makronivån kan vara i form av att utvecklingssamtalen utförs på 

chefens egna tjänsterum och att ingen större planering genom checklistor eller utförliga 

agendor, eller diskussion kring syftet av samtalen ägt rum. Chefernas kontroll på mikronivå 

ligger i samtalet där det är cheferna som styr konversationen (Lindgren 2001).  

 

Engqvist (1990) belyser i sin doktorsavhandling i pedagogik vad som karakteriserar goda och 

dåliga utvecklingssamtal. För att åstadkomma meningsfull kommunikation vilket i sin tur leder 

till goda relationer krävs att man hierkariserar olika abstraktionsnivåer i samtalet. Samtalens 

grundläggande nivå utgörs av relativt konkreta samtalsämnen som organisatoriska frågor, 

utbildningsfrågor, materiella förmåner och arbetets mål och medel. Metanivån utgörs av 

kommunikation om kommunikationen, det vill säga samtal kring kommunikationens innehåll, 

kvalitet och vad som ska gälla för kommunikationen. Andra områden som innefattas i 

metanivån är självuppfattning, maktförhållanden och värderingar. Meta-metanivån berör 

kommunikation om samtaldeltagarnas livssyn, roll i tillvaron och andra existentiella frågor. Det 

Engqvist ger som sammanfattande kommentar till sina undersökningar är att 

metakommunikation är en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för kommunikation av 

god kvalitet mellan chef och medarbetare (Engqvist 1990). Lindgren (2001) kritiserar detta 

förhållningssätt då hon menar att problemlösning inte är något huvudsyfte med 

utvecklingssamtalen och att metakommunikation därför inte är någon lösning på problemet.  

 

Engqvist (1990) menar att ett sätt att använda sig av metakommunikation är att chefen 

använder sig av agendasättningar och sammanfattar samtalet som förts mellan parterna, detta 
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gör att dialogen förs till en högre nivå som i sin tur kan undvika konflikter. Lindgren (2001) i 

sin tur menar att det är just denna typ av metakommentarer som skapar den hierarkiska 

relationen. Konflikter behöver inte vara något negativt, utan kan tvärt om leda till en mer 

jämbördig relation mellan chef och medarbetare, menar Lindgren.  

 

Mikkelsen (1998) menar att på samma sätt som organisationer, så upprättas inte heller 

utvecklingssamtal utifrån ett självändamål, det vill säga det finns alltid ett syfte med dem, 

nämligen att vara ett redskap för en målinriktad verksamhet. Detta gör, menar Mikkelsen att vi 

lätt förväntar oss att samtalen fungerar rutinmässigt, effektivt, pålitligt och förutsägbart. Denna 

syn på utvecklingssamtal kallar Mikkelsen för mekanisk eller strukturell och menar att den 

balanseras genom att tillföra ett symboliskt perspektiv där medarbetaren även tillägnas en 

förmåga att ta emot och konstruera en egen verklighetsuppfattning som innefattas av egna mål 

och egen vilja. Organisationen, menar Mikkelsen är ett resultat av samarbetet mellan 

organisationsmedlemmarna och deras sätt att konstruera sin sociala verklighet. Systemet med 

utvecklingssamtal tolkas utifrån medarbetaren. Om det missbrukas som ett makt- och 

kontrollmedel kommer de anställda anpassa sig efter detta vilket leder till att samtalet blir en 

tom rituell handling (Mikkelsen 1998). Genom denna syn uttrycker Mikkelsen en kombination 

av Engqvist och Lindgrens syn på utvecklingssamtal. Lindgren intar ett mer kritiskt 

förhållningssätt när hon hävdar att utvecklingssamtal endast är skenbart jämbördiga och 

demokratiska (Lindgren 2001). Medan Engqvist sätter stor tilltro till utvecklingssamtalet och 

ser det som ett bra och demokratiskt redskap för de anställda att vara med och påverka en 

organisations mål och utformning (Engqvist 1990). Mikkelsen (1998) ser utvecklingssamtalet, 

som redogjordes tidigare som ett redskap för att nå en målinriktad verksamhet. Detta redskap 

kan användas, men även missbrukas och därigenom inte fylla sin funktion utan blir en ” tom 

rituell handling” , som Mikkelsen uttrycker det (Mikkelsen 1998, s 46). 

 

En undersökning genomförd bland 20 000 anställda på Postverket i Norge visar på 

utvecklingssamtalets motivationella effekter. Anställda som kontinuerligt deltagit i 

utvecklingssamtal visade sig vara mer positiva i bedömningen av sin närmaste chef. De kände 

även i högre utsträckning att de fick återkoppling till sitt arbete, hade avsevärt lättare att ta egna 

initiativ samt att konflikter löstes på ett bättre sätt. De kände även större delaktighet i 

målstyrningsprocessen (Feedback Research AS 1995). Eriksson (2003) har gjort en 

undersökning rörande utvecklingssamtal genom sitt examensarbete i pedagogik. 

Undersökningen sker genom intervjuer och handlar om medarbetares inställning och 



                                                                           

 

15 

upplevelse av utvecklingssamtal. Erikssons undersökning visar på att det fanns en generellt 

positiv inställning till utvecklingssamtal bland de intervjuade, då de såg utvecklingssamtalet 

som en bra möjlighet för att uttrycka sina åsikter och kunna påverka utformningen av sitt 

arbete. 

 

Även internationell forskning har gjorts på området motivation kopplat till utvecklingssamtal. 

En amerikansk undersökning har gjorts kring sambandet mellan ”Perceived System 

Knowledge” det vill säga de anställdas insyn och kunskap om organisationen de jobbar i och 

inställningen till arbetet (William och Levy 1998). En otillfredsställelse bland de anställda som 

ansåg att utvecklingssamtalet hade fungerat mycket mer som ett test av de anställdas 

prestationer än en relationell process mellan chef och anställd, hade lett till att man försökte 

omforma samtalet för att göra det mer rättvist och bra för de anställda. De två amerikanska 

forskarna William och Levy (1998) utvecklade ett 11-punktsprogram designat för att mäta hur 

individer upplever att dom förstår funktionen med utvecklingssamtal, hur processen fungerar, 

och det övergripande målet med processen. I utvecklingen av 11-punktsprogrammet som kom 

att kallas PSK- Percived System Knowledge föreslog forskarna att huruvida de anställda förstår 

användningen av utvecklingssamtal också är väldigt viktig för hur de förstår organisationen i 

sin helhet. Resultatet av undersökningen visade att personal som hade hög PSK det vill säga 

rapporterade sig ha stor kunskap om och varför man genomför utvecklingssamtal, också var 

mer positivt inställda till samtalet. Det visade sig även att personal med hög PSK var mer 

tillfredsställda med deras arbete och hade större förståelse om och var mer hängivna företaget 

de arbetade i än de med lågt PKS (Levy och Williams 1998).  
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3 Metod 

 

Det finns två typer av forskningsmetoder, den kvalitativa och den kvantitativa. Metoden som 

används bestäms av respektive forskningsområde. Syftar undersökningen till att undersöka 

storlek eller mängden av ett fenomen, använder man sig förmodligen av en kvantitativ metod. 

Om man däremot har som avsikt, vilket jag haft vid denna undersökning att undersöka 

människors uppfattning, inställning eller upplevelse av ett fenomen passar det bättre att 

använda sig av en kvalitativ metod. Insamlingsmetoden vid kvantitativ forskning är oftast 

enkät, vid kvalitativ forskning använder man sig oftast av intervjuer (Kvale 1997). Då det är 

intervjuer jag använt mig av för att undersöka inställningen till utvecklingssamtal bland chefer 

är det denna typ av metod som jag kommer att beskriva i detta avsnitt. 

 

3.1 Den kvalitativa intervjun 

Fram till 1900 talet var all vetenskaplig forskning per definition bara kvantitativ. På 1600 talet 

växte naturvetenskapen fram och var den vetenskap som först blev accepterad. Human- och 

samhällsvetenskapen började växa fram under 1800 talet och imiterade då naturvetenskapens 

synsätt och metoder. Sedan mitten på 1850 talet började forskare spekulera i möjligheterna att 

allt inte gick att mäta i kvantitativa metoder, men först på 1900 talet började den verkliga 

utvecklingen av de kvalitativa forskningsmetoderna. Ordet kvalitativ kommer från det latinska 

ordet qualitas och betyder beskaffenhet, egenskap eller sort (Olsson och Sörenssen 2001). 

 

I ett intervjusamtal får människor möjlighet att dela med sig av sin livsvärld, uttrycka åsikter, 

dela uppfattningar drömmar och förhoppningar. Den kvalitativa forskningsintervjun försöker 

förstå världen ur den intervjuades perspektiv och utveckla innebörden av deras erfarenheter. 

Kunskapen byggs upp genom att utbyta sypunkter mellan två personer som talar om ett 

gemensamt ämne. Ordet intervju har sitt ursprung i det franska ordet entrevue och det engelska 

interwiev – ”mellan två seenden”. Trots denna beskrivning skiljer sig den kvalitativa forsknings 

intervjun på många sätt från ett vanligt samtal. På samma sätt som de kvantitativa 

insamlingsmetoderna så har även de kvalitativa tydliga riktlinjer för hur information skall 

inhämtas, bearbetas och rapporteras (Kvale 1997). 

 

En kvalitativ intervju försöker täcka både den konkreta informationen som förmedlas, men 

också söka det underförstådda budskapet för att sända tillbaka det till informanten för att få det 
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verifierat eller falsifierat. Vid kvalitativ forskning har man som mål att ge nyanserade 

beskrivningar av den intervjuades livsvärld, beskrivningen ges i ord och inte i siffror. 

Resultatets exakthet i tolkning och beskrivning är vad som avgör dess kvalité. Den kvalitativa 

intervjun försöker samla in omfattande och förutsättningslösa beskrivningar av hur informanten 

uppfattar olika fenomen. Intervjuaren bör vara nyfiken och lyhörd för vad som sägs och vad 

som utelämnas, samt vara kritisk mot sina antaganden (Kvale 1997). Olsson och Sörenssen 

(2001) ger exempel på vilka fallgropar som finns inom den kvalitativa forskningen som kan 

leda till att undersökningsresultatet skall ifrågasättas. Ett exempel kan vara att intervjuaren blir 

subjektiv och börjar identifiera sig med informanten och dennes situation så starkt att det 

påverkar undersökningen.  

 
Eftersom jag utgick ifrån att undersöka hur inställningen ser ut till utvecklingssamtal genom att 

söka ny information och nya infallsvinklar på ämnet hos informanterna, kan man säga att syftet 

var av explorativ karaktär. Enligt Olsson och Sörenssen (2001) karaktäriseras explorativ 

intervju av öppenhet och ostrukturerade frågor, det vill säga frågornas utseende kan variera 

något mellan de olika intervjuerna. 

 

Man skulle ha kunnat använda sig av enkät för att undersöka chefernas inställning til l 

utvecklingssamtal. Men då svarsalternativen i en enkät är fasta och informanten själv inte har 

möjligheten att utveckla svaren, jag ser en risk i att den typen av undersökning inte skulle ge 

det djup i svaren som jag var intresserad av att finna. Som Kvale (1997) säger om den 

kvalitativa forskningsintervjun, att ”det handlar inte om att kvantifiera objektiva data, utan att 

tolka meningsfulla relationer”  s17. Styrkan i den kvalitativa insamlingsmetoden är att 

möjligheten finns att inte bara få ett svar på frågor, utan att också kunna få detaljerade 

beskrivningar av varför människor tycker och tänker som de gör. Genom intervjun kunde jag 

inte bara få svar på att informanten var positiv till utvecklingssamtal, utan informanten kunde 

även med egna ord motivera varför denne ställde sig positiv till utvecklingssamtal.  

 

3.2 Hermeneutik 

Det finns olika perspektiv och ansatser man kan inta vid genomförandet av en undersökning. 

Då jag i min undersökning intresserade mig av att förstå och undersöka människors livsvärldar 

genom att undersöka inställningar till ett fenomen valde jag att inta ett hermeneutiskt 

perspektiv på min undersökning.  
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Min roll i undersökningen stämmer väl överens med Patel & Davidssons (1994) beskrivning av 

forskaren. Forskaren, menar dom är subjektiv vilket innebär att forskarens förförståelse, tankar, 

intryck, känslor och kunskap är en tillgång vid undersökningen samt vid tolkningen av 

forskningsobjektet. En hermeneutiker är intresserad av människors livsvärldar och försöker 

genom tolkningar skapa en förståelse av verkligheten (Patel & Davidsson 1994). Jag känner 

igen mig i denna beskrivning då min kunskap och förförståelse om utvecklingssamtal var det 

som låg till grund för min undersökning, det vill säga låg till grunden för frågorna i min 

intervjuguide som i sin tur formade samtalet med mina informanter. Min förförståelse som jag 

tillgodogjort mig genom att göra en bakgrunds undersökning kring ämnet utvecklingssamtal 

var en tillgång och en förutsättning för att jag på ett relevant sätt skulle kunna utforma ett 

material för min undersökning. 

 

Enligt Kvale (1997) är forskningsintervjun ett samtal om den mänskliga livsvärlden, där den 

muntliga diskursen omvandlas till texter som därefter tolkas. Tolkningen av meningen 

karaktäriseras av den hermeneutiska cirkeln. Förståelsen av en text sker genom en process där 

de separata delarnas mening bestäms av textens helhetliga mening. Delarnas mening kan 

komma att ändra helhetens mening som i sin tur påverkar delarnas mening, och så vidare, detta 

är vad som inom forskningen kalla den hermeneutiska cirkeln. Inom den hermeneutiska 

traditionen betraktas denna cirkel som en fruktbar cirkel som ger möjligheten till en djupare 

förståelse av meningen. Denna process kan hålla på länge men upphör när man har kommit 

fram till en rimlig enhetlig mening fri ifrån inre motsägelser (Kvale 1997). Mitt sätt att använda 

mig av denna hermeneutiska cirkel var att försöka förstå delarna i intervjun för att få en riktig 

uppfattning om helheten. Detta gjorde jag genom att bolla tillbaka frågor och påståenden til l 

informanten för att kontrollera att jag förstått informanten rätt. Denna typ av spegling ledde 

ofta till att informanten utvecklade och fördjupade sina svar på det sätt som Kvale (1997) 

beskriver. Detta gav mig en rikare bild av delarna som i sin tur påverkade helhetsintrycket av 

intervjun.  I tolkningsarbetet följde jag också principen med den hermeneutiska cirkeln då jag 

använde utvalda citat som fick representera informantens generella uppfattning om olika saker. 

Här hade jag stor nytta utav att jag tidigare hade kontrollerat svaren från informanterna så att de 

utvalda citaten inte stod i motsättning till något annat uttalande från informanten. 
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3.3 Verifiering 

Resultatet på mina undersökningar måste kunna ifrågasättas enligt begreppen reliabilitet och 

validitet. Reliabiliteten är graden av överrensstämmelse mellan mätningarna, med samma typ 

av undersökning, det vill säga om man får samma resultat vid varje undersökning. En hög grad 

av överrensstämmelse ger en hög reliabilitet (Olsson och Sörenssen 2001). Vid 

intervjuundersökningar kan det vara svårt att erhålla ett mått på reliabiliteten eftersom 

undersökningens tillförlitlighet i hög grad är relaterad till intervjuarens förmåga (Patel & 

Davidsson). Ett exempel på hur intervjuaren kan minska intervjuns reliabilitet är om denne 

ställer ledande frågor till informanten. Svaret blir då inte informantens eget utan färgas utav 

intervjuaren. Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv skall, som jag skrev i det tidigare avsnittet 

forskaren utgå ifrån sin förförståelse sina tankar, intryck, känslor och kunskap då dessa ses som 

en tillgång vid undersökningen. En hermeneutiker är som Patel & Davidsson (1994) 

beskriver det intresserad av människors livsvärldar och försöker genom tolkningar skapa en 

förståelse av verkligheten. Det är alltså forskaren som genom de kunskaper, tankar och intryck 

som jag redogjorde för tidigare, själv ligger till grund till genomförandet av hela 

forskningsprocessen, alltifrån utformningen av undersökningsmaterialet till att tolka det färdiga 

resultatet. Det är detta som gör det svårt att, som Patel och Davidsson (1994) säger erhålla ett 

mått på reliabilitet då undersökningens tillförlitlighet i så hög grad är kopplad till intervjuarens 

förmåga.   

 

Validitet innebär att ställa sig frågan om man verkligen undersökt det man avser undersöka. 

Validitet avser ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses mätas (Olsson och Sörenssen 

2001). Om mitt syfte var att undersöka chefers inställning till utvecklingssamtal och det i 

slutändan visar sig att de jag intervjuat inte var chefer utan jobbade som vårdbiträden utan 

ledaransvar, har min undersökning låg validitet eftersom jag faktiskt inte mätt det jag hade som 

avsikt att mäta. Ett annat exempel är huruvida informanternas svar verkligen är tillförlitliga, 

enligt Kvale (1997) bör man därför som intervjuare ifrågasätta meningen i vad som sägs och 

kontrollera och följa upp informantens svar. Är en informant väldigt tvetydig i vad denne säger 

är det viktigt att följa upp svaren för att få klarhet i vad informanten verkligen anser i en fråga 

(Kvale 1997). Detta sätt att arbeta är som jag var inne på tidigare enligt den hermeneutiska 

cirkeln. Genom att arbeta på detta sätt bidrar man inte bara till att fördjupa och bredda bilden 

av informantens uppfattning, utan också att stärka giltigheten hos resultatet, det vill säga 

resultatet får högre reliabilitet och validitet. Även här som i resonemanget kring reliabilitet är 
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det dock så att det är svårt att avgöra graden av validitet på grund utav att resultatet och 

analysen faktiskt grundar sig på tolkningar. Enligt Kvale (1997) skall frågorna om reliabilitet 

och validitet genomsyra hela forskningsprocessen, om man tar hänsyn till dessa frågor på varje 

stadium kan man dock förstärka och i större utsträckning garantera hög reliabilitet och validitet 

i undersökningen. Ett exempel som Kvale ger på hur man kan kontrollera sin analys är att 

forskaren ger exempel på material som användes vid tolkningen, vilket jag gör inledningsvis i 

uppsatsen. Ett annat exempel är att man tydligt redogör för de olika stegen i analysprocessen, 

vilket jag gör under punkt 3.7 Databearbetning. 

 

3.4 Intervjupersoner 

 Jag valt att intervjua fem personer för min undersökning, då mitt syfte inte är att göra 

statistiska generaliseringar utan att undersöka hur inställningen är till utvecklingssamtal bland 

chefer på en specifik arbetsplats. Populationen bestod både av kvinnor och män, jag har dock 

inte gjort någon jämförelse i svaren hos de olika könen då jag inte anser detta vara relevant för 

undersökningens syfte. Det enda kriterium jag hade för vilka personer jag skulle intervjua var 

att de var avdelningschefer på samma sjukhus i Mellansverige. För denna typ av undersökning 

har jag valt enskilda intervjuer med informanterna.  

 

En viktig aspekt som skall uppmärksammas innan man över huvud taget påbörjar 

intervjuarbetet med sina informanter, är den etiska aspekten. Vetenskapsrådet (2003) har 

sammanställt en skrift över forskningsetiska principer inom humanistisk och 

sammhällsvetenskaplig forskning som tar upp fyra huvudkrav för vetenskaplig forsning. 

Kraven kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Enligt det så kallade samtyckeskravet skall informanten innan intervjun 

påbörjas göra ett så kallat informerat samtycke där informanten samtycker till att delta i 

undersökningen. Detta skall ske efter att intervjuaren har redogjort för syftet och 

intervjuförfarandet, enligt det så kallade informationskravet. Ibland görs detta genom att man 

skriver ett avtal. Avtalet kan bland annat innehålla information om konfidentialiteten och vem 

som kommer att kunna läsa intervjun. Konfidentialitet innebär att man skyddar informantens 

identitet genom att man exempelvis använder sig av fingerade namn. Detta är särskilt viktigt då 

intervjun tar upp kontroversiella frågor. Det är också viktigt att redovisa för hur materialet 

kommer användas och vilka som kommer få tillgång till det, enligt det så kallade 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2003). Om än inte så formellt så gick jag igenom dessa 
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aspekter med informanten, jag informerade även om möjligheten att avbryta intervjun om 

samtalet på något sätt skulle upplevas obehagligt för informanten.  

 

Enligt Kvale (1997) är det viktigt att också ta hänsyn till de effekter som en intervju kan få på 

informanten. Om det finns risk för att intervjun på något sätt kan bidra till att informanten 

skulle må dåligt eller påminnas om jobbiga saker måste man kunna följa upp informanten och 

erbjuda möjlighet till samtal med en terapeut. Intervjuer som får en terapiliknande situation 

skall dock försöka undvikas genom att  intervjuaren noga tänker igenom sina frågor och vilka 

konsekvenser dessa kan få (Kvale 1997). Denna typ av konsekvenser ser jag ingen risk för vid 

mina intervjuer då jag inte berört särskilt känsliga områden, därför har jag inte heller gett 

möjlighet till terapeutsamtal efter mina intervjuer. 

 

3.5 Generaliserbarhet  

Som jag har nämnt tidigare är syftet med min uppsats inte att kunna generalisera mina resultat 

till en större massa utan att söka nya intressanta infallsvinklar på chefers inställning til l 

utvecklingssamtal. Kvale (1997) för dock ett resonemang kring begreppet i sin bok och ger 

vissa intressanta reflektioner kring generaliserbarhet. Tidigare har generaliserbarhet bara varit 

aktuellt vid insamling av material av stora kvantiteter där informanterna är slumpmässigt 

utvalda. Kvale tar upp författaren Kennedys (1979) åsikter kring ämnet som redovisas i artikeln 

”Generalizing from Single case studies” . Kennedy menar att man skall fastställa regler för att 

slutledning även från kvalitativa resultat till allmänna förhållanden skall vara möjliga. Detta 

skulle kunna innebära att om mina intervjuer visar sig leda till nya kunskaper kring chefers 

inställning till utvecklingssamtal, så kan dessa kunskaper användas även på andra arbetsplatser 

än just den jag genomförde intervjuerna på, vilket jag tycker låter rimligt. Att däremot hävda 

att alla eller de flesta chefer har samma inställning till utvecklingssamtal som de jag intervjuat 

skulle däremot vara felaktigt. 

 

3.6 Tillvägagångssätt 

Efter att jag läst in mig på mitt område och formulerat en intervjuguide tog jag kontakt med 

personalchefen på sjukhuset och beskrev mitt forskningsområde. Vi kom överens om att 

avdelningschefer var en bra kategori att intervjua för mitt syfte med undersökningen. 

Personalchefen förmedlade en lista över namn och telefonnummer till avdelningscheferna. Fem 

av dem tog jag kontakt med och genomförde sedan intervjuer med. Vid första samtalet beskrev 
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jag mitt syfte med undersökningen och förklarade i vilket sammanhang jag gjorde 

undersökningen, nämligen som student på Örebro universitet. Intervjuerna skedde under två 

veckor, jag genomförde max två om dagen för att inte bli för trött. 

 

Innan jag påbörjade intervjuerna med mina intervjupersoner gjorde jag en provintervju med en 

enhetschef inom vården. Detta för att få möjlighet att prova min intervjuguide, testa huruvida 

den fungerade i verkligheten. Jag fick också möjligheten att få feedback på mig i min roll som 

intervjuare, vad jag skulle tänka på och så vidare. Intervjuguiden finns som bilaga 1. 

 

Intervjuerna genomfördes på sjukhuset, oftast på chefernas egna kontor. De flesta var noga 

med att stänga av telefoner och stänga dörren så att vi skulle bli så lite störda som möjligt, 

vilket jag uppskattade. Innan intervjun hade jag kontrollerat bandspelare med tillhörande 

mikrofon så att jag visste att intervjun skulle bli inspelad. Innan jag påbörjade intervjuerna gick 

jag återigen igenom syftet för undersökningen och redogjorde för de etiska aspekter jag 

redovisat tidigare.  

 

3.7 Databearbetning 

Kvale (1997) ger olika exempel på hur man kan kontrollera sin analys. Ett exempel är att 

forskaren ger exempel på material som användes vid tolkningen, vilket jag gör inledningsvis i 

uppsatsen. Ett annat exempel är att man tydligt redogör för de olika stegen i analysprocessen, 

vilket jag i detta avsnitt har för avsikt att göra. 

 

Intervjuerna från min undersökning spelades in på band och transkriberades sedan till skrift. 

Intervjuerna skrevs ut ordagrant men jag tog inte med uttryck så som skratt, suckar eller pauser. 

Detta för att jag anser mig kunna besvara syftet på min undersökning genom att bara använda 

mig utav informanternas konkreta svar. Vid bearbetningen av mitt material valde jag att 

använda mig av ad hoc metoden. För att strukturera mitt intervjumaterial valde jag att använda 

mig av kategorisering. Eftersom jag använde mig av en halvstrukturerad intervju kunde svaren 

på mina frågor komma upp vid olika tillfällen i intervjun, genom att föra in svaren under 

respektive fråga i intervjuguiden var det sedan lätt att jämföra de olika svaren. Orsaken till 

varför jag använde mig av en halvstrukturerad intervju var att jag ville ge utrymme för 

avstickare och spontana reflektioner hos informanten. Att däremot ha en intervjuguide var bra 

för att ändå hålla sig till ämnet. 
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Det vanligaste sättet att presentera resultatet från en intervju är genom utvalda citat, vilket jag 

också gjorde. Detta sätt att presentera ett resultat gör det möjligt för läsaren att få ett intryck av 

interaktionen mellan informanten och intervjuaren i intervjusituationen. Det är dock vissa saker 

man skall ha i åtanke när man citerar informanten. Kvale (1997) ger förslag på saker att tänka 

på vid användandet av citat. Citaten skall vara korta och sättas in i ett sammanhang, det vil l 

säga kontextualiseras. Forskaren bör ange vilken ståndpunkt citatet stärker eller falsifierar och 

det är viktigt att citatet förhåller sig till texten det står i. Viktigt är också att det finns en balans 

mellan citat och text och att man bara använder sig av det bästa citatet. Intervjucitat bör återges 

i skriftlig form och man skall undvika att göra utskrifter i form av talspråk (Kvale 1997). 

 

3.8 Organisationen 

I detta stycke har jag valt att berätta lite om i vilket sammanhang jag befunnit mig i när jag 

genomfört samtalen. Bland annat har jag valt att beskriva de styrdokument som ligger till grund 

för chefernas utvecklingssamtal. Syftet med detta är att ge en bättre bild av hur ledningen ser 

på samtalet och hur detta i sin tur påverkar chefernas utformning av samtalen med sina 

anställda. 

 

Intervjuerna jag genomförde var med chefer från flera olika typer av avdelningar som finns på 

sjukhuset. Avdelningscheferna använde sig av begreppet medarbetarsamtal, medan man talar 

om utvecklingssamtal i styrdokumenten, men som Engqvist (1990) säger betyder de olika 

namnen på samtalet ungefär samma sak.  

 

Sjukhuset har som policy att genomföra utvecklingssamtal med sina anställda minst en gång 

per år. Varje chef har möjlighet att själv utveckla sitt material för samtalen. Sjukhuset har dock 

ett material som sätter vissa riktlinjer för samtalet, jag har dock valt att inte ge någon tydlig 

referens på materialet eftersom detta skulle avslöja sjukhusets identitet. Materialet innehåller 

olika frågeställningar med påföljande svar.  I materialet definierar man ordet utvecklingssamtal 

på följande sätt: 

                      

           Utvecklingssamtalet är ett planerat och väl förberett samtal mellan chef och medarbetare. Det är ett 
komplement till och en fördjupning av den pågående dialogen på arbetsplatsen. Den ger möjlighet till 
att ge och få återkoppling men också att ta till att vara enskilda medarbetares idéer till förändring och 
utveckling. 
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Utformningen av samtalet skall utgå ifrån verksamhetsplanen utifrån vilken man för en dialog 

kring arbetet och arbetsplatsen med medarbetaren i fokus. Man diskuterar målsättning för 

medarbetarens arbete i förhållande till gruppen och verksamheten och tar upp önskemål och krav 

från båda sidor. Arbetsresultat diskuteras i förhållande till lönebildning. Övriga punkter för 

samtalet är utvecklingsbehov, utvecklingsmöjligheter samt inflytande över det egna arbetet samt 

arbetsmiljö och trivsel. Utvecklingssamtalet skall enligt sjukhusets policydokument ligga till 

grund för den enskilde medarbetarens och enhetens utvecklingsplanering. Utvecklingssamtalet 

ses som ett viktigt instrument för ledningen i planering av såväl verksamhet som 

kompetensutveckling. 

 

Orsaken till varför Sjukhuset väljer att genomföra utvecklingssamtal är att man tror att samtalet 

ger möjligheten att påverka och ge personlig utveckling, vilket i sin tur kan öka 

arbetstillfredsställelsen bland de anställda. Arbetstillfredsställelse leder i sin tur till nytta och 

glädje för både individ och organisation och kan dessutom ha vissa hälsofrämjande effekter 

menar man. Syftet med utvecklingssamtalet är att alla skall känna sig delaktiga och kunna 

påverka verksamhetens och sin egen utveckling så att det kommer till gagn för patienter och 

brukare. Verksamhetsplanen är den gemensamma plattform som gör att alla kan sträva åt samma 

håll. Genom kopplingen till lönesamtalet menar man att utvecklingssamtalet blir än viktigare, då 

man kan göra en tydligare koppling mellan arbetsuppgifter, arbetsinsatser och lönesättning. 
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4 Resultat och analys  

 

Under denna rubrik kommer jag att presentera resultatet av min undersökning utifrån frågorna i 

min intervjuguide (se bilaga 1) som utgår ifrån mitt syfte att undersöka vårdchefers inställning 

till utvecklingssamtal och mina frågeställningar. Samt jämföra dessa resultat med det material 

kring utvecklingssamtal som jag tagit upp i bakgrunden som belyst samma områden som min 

undersökning. Följande frågeställningar vill jag i detta stycke besvara: 

 

• Vad anser cheferna om att använda sig av utvecklingssamtal? 

• Vad anser cheferna vara syftet med utvecklingssamtal? 

• Vad anser cheferna om att integrera lönesamtal i utvecklingssamtalet? 

• Vilka orsaker kan bidra till att man inte vill använda sig av utvecklingssamtal? 

 

Intervjuguiden är mer utförlig och tar upp en större bild av chefernas inställning till 

utvecklingssamtal samt i vilket sammanhang de arbetar med utvecklingssamtal. Jag har dock 

valt att ta upp det centrala i intervjun som besvarar mina frågeställningar och mitt syfte. 

Resultatet kommer jag att jämföra med den bakgrund och tidigare forskning som jag tog upp 

inledningsvis, som berör samma områden som mitt resultat samt föra ett resonemang om 

likheter och skillnader i resultaten. 

 

4.1 Informanternas bakgrund 

Erfarenheten av att jobba som avdelningschef varierar mellan avdelningscheferna, alltifrån att 

ha jobbat ett halvår upp till att ha jobbat nära 20 år. Vanligast bland avdelningscheferna är att 

man tidigare jobbat som sjuksköterska, men någon hade även en bakgrund som 

läkarsekreterare. Endast två av fem chefer hade nyligen genomgått utbildning i 

utvecklingssamtal, men samtliga hade eller skulle ha utvecklingssamtal med sin egen chef. 

Cheferna har utvecklingssamtal en gång per år med sina anställda, det fanns dock medarbetare 

som var långtidssjukskrivna eller hade kortare vikariat som lätt ”hamnade mellan stolarna”  och 

som egentligen skulle ha utvecklingssamtal, men som ändå inte hade det. Cheferna hade själva 

utvecklingssamtal gång per år med sin egen chef. 
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4.2 Vad anser cheferna om att använda sig av utvecklingssamtal? 

De flesta av cheferna förhåller sig positiva till utvecklingssamtal. De ser det som en möjlighet 

att få sätta sig ner och prata enskilt med varje medarbetare och kolla av hur dom mår och trivs 

med sitt arbete. Många ser det även som en möjlighet att få feedback på deras arbete och hur 

dom är som chefer. Informant A är en av dem som ställer sig positiv till utvecklingssamtal och 

svarar följande på frågan om vad som är den främsta orsaken till varför A använder sig av 

utvecklingssamtal. 

 

           Jag tycker att det är en jättebra grej, framförallt för dom här som inte hörs och syns. Dom får en 
möjlighet, för dom som inte hörs och skriker dom tycker ju också nånting å törs inte göra sin röst 
hörd på avdelningsmötena. Då har man den möjligheten att få veta vad dom tycker, sen kan man ju 
också få reda på vad det är som gör att dom inte säger nånting. Och sen dom här som hörs och syns 
för jämnan kan man också få att dämpa sig lite så att dom inte tar så stor plats. Vissa sitter inne med 
jätte bra idéer, men dom vågar inte säga någonting och dom kommer man ju åt vi 
utvecklingssamtalet. Det gör att dom börjar se på sig själva på ett annat sätt. 

 
Informant D däremot ser inte lika positivt på samtalet utan ser det som att det tillhör 

arbetsuppgifterna och på frågan om varför D använder sig av utvecklingssamtal svarade D 

följande: 

 
         Lasarettet har ju som krav egentligen att 100 % av verksamheten ska ha genomförda 

medarbetarsamtal, men hade jag bestämt hade det inte blivit något. Men okej jag accepterar det och 
det är väl klart att det kan ge sina poänger också att ha ett personligt samtal med sin chef. 

 
Den främsta orsaken till varför informant D inte ställer sig positiv till utvecklingssamtal är att D 

anser att D kan sin personal. Många av dem som jobbar på avdelningen har jobbat där i flera år 

och själv har D jobbat där under en lång period. Informant D tycker också att den vardagliga 

kontakten kan ersätta utvecklingssamtalet. 

 

           Ja egentligen tycker jag att jag känner mina medarbetare så pass väl att något personligt samtal kanske 
inte alltid är nödvändigt. Jag har för vana att fika med dom vid frukosten, där informerar dom mig om 
läget på avdelningen och tyngden och sådär och jag tycker att jag har ett rätt öppet klimat på 
avdelningen så att är det någonting dom känner att dom vill tala med mig om så pratar dom. 

 
Informant D´s åsikter står i rak motsats till informant E´s, som menar att arbetstempot är alldeles 

för högt på avdelningen för att den vardagliga kontakten skall kunna ersätta medarbetarsamtalet. 

Sen menar E att vissa som vill prata om personliga saker har svårt att göra detta i 

personalrummet eller korridoren. Informant D´s åsikter kan jämföras med Jäghult (1988) som 

menar att i en fungerande organisation där chef och medarbetare ständigt utbyter erfarenheter 

och samtalar, är utvecklingssamtalet överflödigt.  
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På min fråga om vad chefernas personliga upplevelse är av utvecklingssamtal säger informant A 

att A känner sig bekväm i ett utvecklingssamtal. Informant A menar samtidigt att man får vara 

beredd på att ta kritik men ser det också som en möjlighet att veta vad medarbetarna faktiskt 

tycker om A som chef. Informant C menar att man kan vara lite spänd inför ett 

utvecklingssamtal och uttrycker detta på följande sätt: 

 

           Det är ju om man räknar med att dom tar upp vissa saker och så, så man försöker ju förbereda sig på 
vad dom ska ta upp i samtalet för man har ju en liten spänd känsla sådär. 

 

Informant C menar att det är när man tar upp lön i samtalet som det kan kännas tuffare, detta 

beskriver C på följande sätt: 

 

           Då är det mer relaterat till lön tycker jag, att jag kan veta att ett samtal med någon blir tuffare än andra 
och det tycker jag är svårt, när jag vet att den här personen ser sig som 120 % i alla stycken  men jag, 
och kanske signaler från arbetsgruppen har visat att det inte är så här rosenrött. 

 

Trots att vissa av cheferna ibland kunde känna sig lite spända inför ett utvecklingssamtal så 

svarade samtliga förutom informant D att de skulle genomföra utvecklingssamtal med sina 

medarbetare även om inte sjukhuset hade det som policy.  

 

4.3 Vad anser cheferna vara syftet med utvecklingssamtalet? 

På frågan om vad cheferna anser vara syftet med ett utvecklingssamtal gav de olika 

informanterna relativt skilda svar. Informant A tyckte syftet med utvecklingssamtal var att få 

en speciell stund där man fick möjlighet att bygga förtroende med sin medarbetare. Informant 

B tyckte syftet var att man får ett samtal med sin medarbetare så att det inte blir en intervju. I 

samtalet ansåg informant B att det viktigaste var att få en bild av hur medarbetaren ser på 

verksamheten och organisationen och B´s roll som chef, hur avdelningen ska komma vidare 

och hur medarbetaren själv ska komma vidare. Informant C betonade det personliga i samtalet 

och såg det som en möjlighet att hjälpa sina medarbetare att sätta ord på sina känslor. 

Informant C uttryckte sig på följande sätt om syftet med utvecklingssamtal: 

                      

           Jag tror att det kan ha olika syften för olika personer, men just det här personliga tycker jag är viktigt 
att man får fram, dom kommer ju inte med några överraskningar för mig, men ibland kan ju någon 
behöva få lite hjälp med att sätta ord på det man egentligen går omkring och känner.    

 
Informant C tar också upp vikten av att prata organisation, men uttrycker att det ibland kan 

vara svårt att prata om att man måste komma framåt, C menar att det är lätt att luta sig tillbaka 

och tänka att det är någon annan som fixar saker. Detta var dock något C försökte motverka. 
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Informant D ser främst att syftet med utvecklingssamtal är att tillfredsställa sin personal, som 

upplever samtalet som positivt. Informant D svarar på följande sätt om syftet med 

utvecklingssamtal: 

           
           Ja egentligen tycker jag att jag känner mina medarbetare så pass väl att något personligt samtal kanske 

inte alltid är nödvändigt. Jag tycker att jag har ett rätt så öppet klimat på avdelningen så är det 
någonting dom vill tala med mig om så pratar dom, men personalen upplever ju det som positivt att 
dom får en chans att prata med mig själva en stund, så syftet är väl att tillfredsställa dom. 

 
Informant E tyckte att syftet med utvecklingssamtal är att man får möjlighet att sitta ner med 

alla för att till exempel se över utbildningsbehovet, utifrån vad verksamheten kräver för 

utbildningar. E ser det som en möjlighet att se över personalen, så att alla verkligen är på väg 

någonstans.  

 

Lindgren (2001) menar att ett utvecklingssamtal kan ha olika syften beroende på 

samtalsdeltagarnas behov och förutsättningar. Utifrån informanternas svar så är det tydligt att 

de har relativt skilda syften med utvecklingssamtalet. Jönsson (2004) betonar dock vikten av att 

ledningen klargör syftet med utvecklingssamtal innan man påbörjar arbetet, samt att de tar 

ställning till vilka syften som är viktigast. Detta har sjukhusledningen också gjort, genom 

sjukhusets styrdokument för utvecklingssamtal finns det ett tydligt formulerat syfte för 

utvecklingssamtalet, där dom tar upp vikten av att alla skall känna sig delaktiga och få 

möjligheten att kunna påverka verksamheten. I dokumentet uttrycker man detta på följande 

sätt: 

 

         Syftet med utvecklingssamtalet är att alla skall känna sig delaktiga och kunna påverka verksamhetens 
och sin egen utveckling så att det kommer till gagn för patienter och brukare. Verksamhetsplanen är 
den gemensamma plattform som gör att alla kan sträva åt samma håll. 

 

Flera av cheferna betonade i likhet med sjukhusets styrdokument vikten av delaktighet och 

möjligheten att påverka verksamheten genom utvecklingssamtal. Ingen av informanterna 

hänvisade dock till verksamhetsplanen om vad som är syftet med utvecklingssamtalet. 

Informant D sade dock att D gick igenom verksamhetsplanen med sina anställda på 

utvecklingssamtalet för att de skulle få en repetition av dess innehåll. Till skillnad från Jönsson 

(2004) som menar att ledningen skall klargöra syftet med utvecklingssamtal så menar Engqvist 

(1994) att syftet med samtalen och i vilka former de skall genomföras är något som inte bara 

ledningen, utan något som också chefer och medarbetare gemensamt kommer fram till genom 

ömsesidig dialog. Utifrån informanternas svar verkar det dock som om även om ledningen 
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formulerat syftet så har cheferna själva ganska stor möjlighet att påverka innehållet i samtalen. 

Intervjuperson E beskriver detta på följande sätt: 

 

           Det man fick veta från högre ort var att man ska ha det, minst en gång per år. Men sen är det ju upp till 
varje avdelning hur du praktiskt gör och hur du utformar det och så där. 

 
Även om man har en uppfattning om vilket syfte utvecklingssamtalet borde ha är det inte säkert 

att man upplever att samtalen verkligen uppfyller sitt syfte i praktiken. På frågan om cheferna 

upplevde att utvecklingssamtalet fyllde sitt syfte svarade informant C att det kan vara väldigt 

olika från samtal till samtal. Vissa samtal menar C kan man känna sig väldigt nöjd med, medan 

andra inte kommer med några överraskningar, som C uttrycker det. Informant E menar att det 

beror mycket på individen hur väl samtalet faller ut, vissa, menar E har svårt att fundera kring 

frågor och anser sig inte behöva utbildningar eller annan typ av utveckling vilket gör det 

svårare för utvecklingssamtalet att fylla sin funktion. Informant D upplevde att 

utvecklingssamtalet delvis fyllde sitt syfte och sa att de flesta medarbetarna var nöjda med 

samtalet.  

 

På frågan om hur viktiga utvecklingssamtalen är för organisationens utveckling svarar 

informant E att dom är väldigt viktiga på avdelningsnivå, men att det inte påverkar den stora 

organisationen nämnvärt eftersom man aldrig rapporterade något vidare till högre instanser. 

Detta menar dock informanten är något man skulle kunna jobba med och E´s exempel är att om 

det i många utvecklingssamtal kommer fram en önskan om en viss typ utav utbildning, att detta 

behov eller önskemål skulle kunna rapporteras till dom som anordnar kurser. Detta skulle 

kunna vara ett exempel på hur Engqvist (1990) tankar omsätts i praktiken då han menar att 

utvecklingssamtalet skall göra det möjligt för medarbetarna att själva vara med och påverka 

målen och planeringen av organisationens verksamhet. Genom exemplet av informant E skulle 

personalen ha inflytande över inte bara avdelningen de jobbar på utan även organisationen i sin 

helhet. 

 

Informant C säger att det inte förekommer att ledningen förmedlar saker genom 

utvecklingssamtalet till sina anställda. Detta står i motsats till Jönsson (2004) som ser 

utvecklingssamtalen som ett tillfälle att förankra ledningens mål hos varje medarbetare och 

bryta ner målen till individuell nivå. Informant D anser inte att utvecklingssamtalen har någon 

effekt på organisationens utveckling, då D säger att man skulle kunna ta bort 

utvecklingssamtalet, utan att det skulle göra någon skillnad. Informant C tycker det är viktigt 
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att fundera igenom vilken funktion utvecklingssamtalet verkligen skall ha, så att det inte bara 

blir ”en mysig stund”  som C uttrycker det. Informant B anser att samtalet är av stor vikt för 

organisationens utveckling. Informant B instämmer dock i informant E´s beskrivning av att det 

kan vara svårt att påverka mer än avdelningen när hon säger följande: 

 

           Jag försöker att lägga tyngdpunkten på det så att det inte bara blir en personalutvecklande funktion, 
utan att man ser på avdelningen så att den kommer vidare. Exempelvis om någon har idéer om hur 
man skulle kunna göra på ett annat sätt så att det leder till förbättringar. Det som rör avdelningen är ju 
lätt att förändra, om det påverkar andra också, så är det svårare. 

 
 
4.4 Vad anser cheferna om att integrera lönesamtal i utvecklingssamtalet? 

Enligt informanterna i min intervju har man tidigare inte integrerat lönesamtalet i 

utvecklingssamtalet, utan detta är något sjukhuset ganska nyligen börjat ha som policy. 

Informant A beskriver detta på följande sätt: 

 

           Här har dom inte haft individuell lönesättning, det är första gången i år. Vid det här tillfället kan man 
ju även säga att du har inte levt upp till mina förväntningar och då får man veta varför. 

 
Som redogjorts tidigare kan vissa chefer uppleva att utvecklingssamtalet kan bli något tuffare 

när lönesamtalet integreras i utvecklingssamtalet. Samtliga informanter ställde dock sig 

positiva till detta, och säger att även om dom hade haft möjligheten inte skulle ha gjort 

annorlunda. Orsaker till varför informanterna tycker det är positivt att samtalen integreras är 

bland annat att de tycker det är praktiskt utifrån tidsaspekten. Informant B beskriver detta på 

följande sätt: 

 

           Jag tror att det är den enda chansen att få till det på ett bra sätt alltså, annars skulle man nästan behöva 

ha tre samtal med en person under året då. Först medarbetarsamtal sen det här förberedande samtalet 

när vi går igenom lönesystem och sen ett samtal hur man ska fördela potten då. 

 

Som redogjorts för i bakgrunden gjordes utvärderingar av anställda efter prestation i USA 

redan så tidigt som 1887 (Mikkelsen 1998). Enligt Engqvist (1990) säkerställdes 

arbetsmotivationen genom den ekonomiska ersättning som ställdes i proportion till individens 

prestation genom så kallad ackordsättning. Ackordsättning utgick från tidsstudier som avgjorde 

vad varje arbetsmoment var värt i pengar (Engqvist 1990). Trots att dessa system blev hårt 

kritiserade är det ändå idag inget ovanligt att koppla ihop utvecklingssamtalet med 

lönesamtalet, vilket är fallet på sjukhuset. Detta är tvärtom något som fackliga organisationer 

ställer sig positiva till, då man ser detta som ett led i den demokratiska processen. Ett exempel 
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på detta är Kyrkans Akademikerförbund (2005) som ser lönen inte bara som en ersättning för 

utfört arbete, utan även som ett sätt att kommunicera, att visa uppskattning och få återkoppling 

till det arbete man utför. Lönens effekt på ökad prestation, är också ett argument som 

informanterna nämner till varför dom ställer sig positiva till utvecklingssamtal, de ser även 

lönen som ett sätt att bekräfta sin personal och visa att de gjort något bra. Informant A säger 

följande: 

 

           Jag skulle inte välja bort lönebiten, det är den som är moroten, dom flesta är ju här för att få pengar, 
det är inte många som är här av ideella skäl. Man får ju ett tillfälle att få reda på att det jag gör är 
faktiskt bra, att jag uppskattas, att det är värt någonting. Man får ett kvitto på att det jag faktiskt gör 
syns i lönekuvertet. 

 

Sjukhuset utgår ifrån ett poängsystem när de sätter de anställdas löner, dessa poängskalor 

skulle kunna jämföras med de kritiserade skattningsskalor som infördes under 1950-1960 för 

bedömning av de anställdas prestationer (Engqvist 1990). Sjukhusets poängsystem utgår bland 

annat utifrån samarbetsförmåga, social kompetens, formell kompetens, ansvarsområden och så 

vidare. Informant B beskriver poängsystemet på följande sätt: 

 

           Poängsystemet är ett löneverktyg som vi går efter, till exempel antal år ger ett visst antal poäng och 
formell kompetens, utbildningar och sen ansvarsområden sen social kompetens. Man går igenom 
punkterna och sätter poäng utifrån utbildning och arbetsuppgifter och ja samarbetsförmåga och sådana 
saker. 

 

Detta poängsystem kan jämföras med Kyrkans Akademikerförbunds (2005) syn på vilka 

faktorer som skall påverka lönen, där man nämner utbildning, kompetens, arbetsuppgifter, 

erfarenhet och resultat av arbete som viktiga faktorer. Användandet av poängsystem var något 

som informanterna ställde sig positiva till, en orsak till detta var för att de ansåg att det är 

lättare att sätta lön om man har ett system att utgå ifrån. Informant C beskriver detta på följande 

sätt: 

 

           Sen att man lägger in lönesamtalet tycker jag är väldigt värdefullt, för jag kan ju inte sätta lön och 
sätta mig i en förhandling om vi inte har kommit överens om kriterierna , det går ju inte, så att då är 
det ju väldigt värdefullt. 

  
På min fråga vad de trodde att de anställda anser om att integrera lönesamtal i 

utvecklingssamtalet hade informanterna lite skilda uppfattningar. Informant B tror inte att de 

anställda känner sig bedömda utifrån samtalet. Informant A menar dock att lönesättningen kan 

medföra en viss rädsla när A säger följande: 
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           Här har det inte varit individuell lönesättning, så det har jag sagt att det ska vi börja med och då 
kommer även lönerna vara involverade i dom här samtalen, och det är lite rädsla. Då lägger vi upp det 
så att hur ser det ut idag, vad jag förväntar mig med uppdrag och sånt här och har de fått det här 
uppdraget men inte gjort nånting av det då renderar inte det någon löneförhöjning, utan vill du ha en 
löneförhöjning så ska det vara motiverat. 

 
Att man har ett utarbetat system för lönesättningen menar dock informant A gör att de 

individuella lönesättningarna underlättas och går ganska smärtfritt. 

 

4.5 Vilka orsaker kan bidra till att man inte vill använda sig av 

utvecklingssamtal? 

SKTF´s (2002) undersökning kring utvecklingssamtal tar upp flera faktorer som kan påverka 

inställningen till användandet av utvecklingssamtal. Ett exempel är att förutsättningarna att 

utföra ett bra ledarskap har ett tydligt samband med det antal medarbetare som chefen har 

ansvaret för. I min undersökning varierade antalet medarbetare mellan 26-33 medarbetare på 

varje chef, SKTF´s (2002) undersökning visar dock att chefer inte bör ansvara för fler än 30 

anställda. Cheferna i min undersökning ligger dock under de mest utsatta cheferna som visade 

sig vara kvinnliga chefer inom social/omsorg och vård, där mer än var fjärde kvinnlig chef 

hade ansvar för fler än 50 medarbetare. SKTF´s rapport visade även att antalet medarbetare 

som en chef ansvarar för är kopplat till hur många utvecklingssamtal som utförs. 

Undersökningen visar att det bedrivs färre utvecklingssamtal på de arbetsplatser där chefen 

ansvar för många medarbetare. På min fråga om vilka orsaker som kan bidra till att man inte 

vill använda sig av utvecklingssamtal tog informant E upp just denna aspekt, E uttryckte detta 

på följande sätt: 

                    

           Man har ju läst om dom som är chefer för 60-70-80-90 medarbetare, då kan jag förstå att det är ett 
stort jobb. Maxgränsen ligger nog där jag ligger , 30-40 men inte mer än 40 eftersom du måste lägga 
ner tid på varje samtal annars blir det fler. 

 
En annan avgörande faktor som SKTF (2002) redovisade i sin rapport för huruvida chefen 

genomför utvecklingssamtal med sina medarbetare är om chefen själv haft något 

utvecklingssamtal i sin roll som arbetstagare, vilket cheferna i min undersökning har. På frågan 

om vad de tycker om utvecklingssamtalen med sin chef var vissa dock tveksamma, då de 

upplevde att samtalen inte hade varit särskilt givande. Informant svarade på följande sätt: 

 

           Tja, det har väl inte gett så mycket, men den här chefen som jag har nu har jag bara varit på ett samtal, 
men det är  kanske också så här trevande lite grann, vi får se hur det blir nästa år. 
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Informant C tycker utvecklingssamtalen med sin chef är väldigt viktiga. Dock menar informant 

C att C kan uppleva att C´s chef har bristande kunskaper i hur samtalen skall gå till och inte 

alltid är särskilt motiverad att genomföra samtalen. Därför säger C sig ha varit väl så styrande i 

hur utvecklingssamtalen ska gå till. Informant D understryker vikten av att själv ha 

utvecklingssamtal med sin chef för att D i sin tur skall genomföra utvecklingssamtal med sina 

medarbetare. Informant D uttrycker sig på följande sätt: 

 

           Nu har jag haft ett samtal och därför har jag liksom återupptagit det här med medarbetarsamtal. Den 
tidigare chefen hon var inte intresserad av att ha medarbetarsamtal, det fungerade ju ändå och chefen 
före henne hade jag ett samtal med och det var det enda som vi hade tillsammans.  

 

Här kan man alltså se en likhet mellan min undersökning och SKTF´s (2002) rapport som visade 

att det finns ett samband mellan huruvida chefer genomför utvecklingssamtal med sina 

medarbetare och om chefen själv haft något utvecklingssamtal i sin roll som arbetstagare. 

Informant D ser det som en förutsättning att D själv skall genomgå utvecklingssamtal med sin 

chef för att D själv skall genomföra utvecklingssamtal med sina anställda. 

 

En annan orsak som kan bidra till att man inte vill använda sig av utvecklingssamtal, är som 

redogjorts tidigare inställningen att det man gör på ett utvecklingssamtal faktiskt kan göras i det 

vardagliga arbetet. Som informant D uttrycker det på min fråga om vad som kan bidra till att 

man inte vill använda sig av utvecklingssamtal: 

 

           För min del är det, det jag har sagt att jag känner min personal, jag tror att den som har jobbat här 
kortast är uppe i tio år och från tio till tjugo år så hinner man lära känna varandra. Det mesta går ju 
på rutin.  
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5 Diskussion  

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka vad vårdchefer har för inställning till 

utvecklingssamtal. För att besvara mitt syfte formulerade jag fyra frågeställningar som jag 

utgått ifrån i min undersökning. För att besvara dessa frågeställningar genomförde jag fem 

intervjuer bland avdelningschefer på ett sjukhus. Genom mina intervjuer fick jag svar på mina 

frågeställningar och lyckades därigenom uppfylla syftet med undersökningen. I detta stycke 

kommer jag att föra ett resonemang kring min metod och vad jag kom fram till i resultatet. Jag 

kommer även att ge förslag på framtida forskning inom det område jag har skrivit. 

 

5.1 Metoddiskussion  

I denna undersökning har jag haft som syfte att undersöka chefers inställning til l 

utvecklingssamtal, för att på bästa sätt besvara det syftet har jag använt mig av kvalitativ 

metod. Som vanligast vid kvalitativ metod har jag gjort intervjuer. Då jag i min undersökning 

intresserade mig av att förstå och undersöka människors livsvärldar genom att undersöka 

inställningar till ett fenomen valde jag att inta ett hermeneutiskt perspektiv på min 

undersökning. Enligt Kvale (1997) är forskningsintervjun ett samtal om den mänskliga 

livsvärlden, där den muntliga diskursen omvandlas till texter som därefter tolkas. Tolkningen 

av meningen karaktäriseras av den hermeneutiska cirkeln, då förståelsen av en text sker genom 

en process där de separata delarnas mening bestäms av textens helhetliga mening.  Det här 

sättet att arbeta fungerade väl för bearbetningen av mitt intervjumaterial. Genom att bolla 

tillbaka frågor och påståenden till informanten kunde jag kontrollera att jag förstått informanten 

rätt. Denna typ av spegling ledde ofta till att informanten utvecklade och fördjupade sina svar 

på det sätt som Kvale (1997) beskriver. Detta gav mig en rikare bild av delarna som i sin tur 

påverkade helhets intrycket av intervjun. Samtidigt kunde man vid bearbetningen komma på 

områden och kommentarer som informanten snuddat vid som jag inte låtit följa upp, men som 

skulle ha berikat resultatet ytterligare. Ibland kunde man komma på frågor som man helt enkelt 

inte frågat som man skulle vilja ha svar på.  

 

Enligt Kvale (1997) skall man hålla på med processen med den hermeneutiska cirkeln så länge 

tills man har kommit fram till en rimlig enhetlig mening fri ifrån inre motsägelser. Även om 

informanterna gett olika beskrivningar av hur de uppfattar utvecklingssamtalet har deras egna 

berättelser varit konsistenta, och inte innehållit några motsägelser, detta ser jag som att jag har 

lyckats med användningen av den hermeneutiska cirkeln. 
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Precis som Kvale (1997) rekommenderar har jag funderat kring frågorna validitet och 

reliabilitet genom hela forskningsprocessen. Genom att till exempel ge möjlighet för läsaren att 

få veta vilket material som användes vid tolkningen, och redogöra för de olika stegen i 

analysprocessen, har jag även tagit till vara de exempel som Kvale ger på hur man kan 

kontrollera sin analys. Genom att kontrollera min analys på de sätt som Kvale rekommenderar 

och genom att använda mig av den hermeneutiska cirkeln när jag analyserat mitt material, har 

jag förstärkt trovärdigheten hos mitt material och därigenom även nått en hög reliabilitet. Då 

mitt syfte var att undersöka chefers inställning till utvecklingssamtal och jag även fått svar på 

frågan om vad cheferna har för inställning till utvecklingssamtal, måste jag således även ha 

lyckats mäta det jag avsett mäta och därigenom även nått en hög validitet i min undersökning.      

 

Intervjupersonerna visade sig vara en bra grupp att intervjua. Många av dem gav givande och 

utförliga svar. Att de inte tänkte och tyckte precis lika varandra var också intressant. 

Exempelvis var det intressant att ta del av informant D´s svar som ställde sig negativ til l 

utvecklingssamtal och få veta vad som låg till grund för den uppfattningen. Att innan de 

verkliga intervjuerna ha gjort en provintervju underlättade mycket för mig som intervjuare. 

Dels för att jag kände mig tryggare eftersom det inte var första gången jag intervjuade, men 

även att jag var mer medveten för de fallgropar som finns att man som intervjuare hamnar i, till 

exempel att ställa ledande frågor. Det var också väldigt bra att ha satt in sig i de 

forskningsetiska principer som gäller vid intervjuer eftersom detta inte var någonting jag själv 

hade funderat på.  

 

Vad gäller generaliserbarhet så anser jag i likhet med Kennedy (1979) att de resultat jag 

kommit fram till i min undersökning även skulle kunna användas i andra sammanhang. Därmed 

menar jag inte att man kan generalisera och säga att alla vårdchefer har den här inställningen 

till utvecklingssamtal. Jag menar att all kunskap som kan belysa ett fenomen ur nya synvinklar 

är värdefull även om kunskapen inte kan generaliseras till att gälla alla chefer i alla 

sammanhang. Förhoppningsvis har min undersökning kring chefers inställning til l 

utvecklingssamtal kunnat tillföra något nytt som i sin tur kan leda till ny kunskap inom 

området. 

 

Att presentera mitt resultat genom att skriva ut utvalda citat som (Kvale 1997) gav förslag på 

visade sig vara ett lätt och smidigt sätt att föra fram informanternas svar. Det var även väldigt 

smidigt att utgå ifrån en halvstrukturerad intervjuguide som gav utrymme för både spontana 
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utläggningar och reflektioner från informanterna, samtidigt som den gav struktur åt intervjun. I 

min intervjuguide hade jag en punkt som hette Samtalets utformning, i mitt resultat valde jag 

dock att fokusera på utvecklingssamtalet i relation till lönesamtalet i den punkten eftersom det 

var det intervjun övervägande kom att handla på det området. Orsaken till detta var att det 

visade sig att cheferna själva kunde utforma utvecklingssamtalet som de ville vilket gjorde 

många av följdfrågorna onödiga.  

 

5.2 Resultatdiskussion  

I detta stycke kommer jag föra ett resonemang kring resultatet av min undersökning samt 

relatera detta resultat till min bakgrund genom att ta upp likheter och skillnader. Jag kommer 

även att återge mina tankar och reflektioner kring de olika områdena.   

 

Som jag redogjort för i resultatet så var de flesta chefer positiva till att använda sig av 

utvecklingssamtal. Informanterna hade olika förklaringar till varför de var positiva til l 

utvecklingssamtal. En informant tog upp en intressant aspekt när denne belyser hur 

utvecklingssamtalet kan hjälpa medarbetare att komma till sin rätt i en organisation. 

Informanten menar att genom samtalet kan individer lyftas fram som inte annars säger särskilt 

mycket och på detta sättet kan värdefulla idéer och tankar tas till vara. Samtidigt var det en chef 

som inte ställde sig lika positiv till utvecklingssamtal, men som på grund utav att sjukhuset har 

det som policy ändå har utvecklingssamtal med sina medarbetare. En fråga man då kan ställa 

sig är hur bra ett utvecklingssamtal verkligen blir om den som genomför det inte egentligen vil l 

använda sig av utvecklingssamtal. Samma problematik belyste en annan informant som sa att 

verksamhetscheferna, vilka genomför utvecklingssamtal med avdelningscheferna, inte riktigt 

vet vad samtalen egentligen skall innehålla och inte verkar vara särskilt motiverade till att 

genomföra dem. Utifrån dessa aspekter kan man fråga sig om det rätt att sätta en policy för hur 

chefer skall arbeta, om det arbetssättet inte stämmer överens med hur de själva vill arbeta. 

Samtidigt kan man även fråga sig hur mycket man skall ta hänsyn till enskilda individers 

åsikter om hur de vill arbeta som chef. Man kan ju se att sättet att jobba med utvecklingssamtal 

verkligen har förankrats hos de övriga avdelningscheferna i organisationen då de flesta faktiskt 

säger sig vilja arbeta med utvecklingssamtal och skulle ha gjort det även om inte sjukhuset 

hade haft det som policy.  
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Den främsta orsaken till varför en av informanterna inte vill använda sig av utvecklingssamtal 

var att informanten kände sin personal efter många år i yrket och därför inte behövde något 

utvecklingssamtal. Eftersom sjukhuset i sin formulering av vad som är syftet med 

utvecklingssamtalet inte nämner att utvecklingssamtalet är till för chef och anställd att lära 

känna varandra kan man fundera över varför informanten har det som ett så stort argument till 

att inte använda sig av utvecklingssamtal, och om informanten verkligen förstått sjukhuset 

syfte med utvecklingssamtalet. Samtidigt visade resultatet att informanterna hade ganska olika 

uppfattningar om vad som var syftet med utvecklingssamtalet, vilket också kan bidra till att 

man kan ställa sig frågan huruvida sjukhusets syfte med samtalen är förankrade hos cheferna. 

Om man som ledning vill att det ska finnas en tydlig förankring av deras sätt att se på 

utvecklingssamtal är det viktigt att man är noga med att regelbundet påminna om de 

styrdokument som finns för de olika verksamhetsområdena. Ett annat sätt som kan underlätta 

förankringen av organisationens mål och syfte är som Engqvist (1990) tar upp, att göra det 

möjligt för medarbetarna att själva vara med och påverka målen och planeringen av 

organisationens verksamhet genom att själva vara med och utforma syftet för 

utvecklingssamtalen. Huruvida cheferna fått möjlighet till detta eller inte kan jag dock inte 

svara på. 

 

En av informanterna ger ett annat exempel på hur Engqvist (1990) tankar skulle kunna 

omsättas i praktiken med självständiga medarbetare som själva är med och påverkar mål och 

planering av organisationens verksamhet. Informantens exempel visar hur utvecklingssamtalet 

skulle kunna användas för att påverka på organisationsnivå och inte bara på avdelningsnivå, 

som informanterna menar att det gör idag. Informantens exempel som jag även beskriver i 

resultatet, är att man tillvara tar åsikter och tankar som kommer upp vid samtalet, exempelvis 

önskemål om en specifik utbildning och sedan förmedlar det vidare till dem som ansvarar för 

att utforma utbildningar inom sjukhuset. På samma sätt skulle ledningen kunna använda sig av 

utvecklingssamtalet för att förmedla visioner och förankra de övergripande målen hos varje 

medarbetare som Jönsson (2004) uttrycker det. Kanske är det så att utvecklingssamtalets 

användningsområden lätt begränsas. Vikten av utvecklingssamtalet som en 

personalutvecklande funktion får inte underskattas, men jag tror det är viktigt precis som en av 

informanterna beskriver det att det inte bara blir ”en mysig stund”  mellan chef och anställd, 

utan verkligen leder till att utveckla organisationen som sjukhuset också belyser i sitt 

policydokument för utvecklingssamtal.  
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Resultatet visade att informanterna ställde sig positiva till att lönesamtalet integrerades i 

utvecklingssamtalet. De tog övervägande upp positiva saker med att samtalen integrerades, 

men de belyste även vissa negativa effekter integrationen kan komma att få på samtalet. En 

informant beskrev det som att samtalet blev tuffare när man skulle ta upp lönesamtalet i 

utvecklingssamtalet, en annan beskrev det som att det kan ge rädsla bland de anställda att 

diskutera lön i utvecklingssamtalet. Även om jag kan se många fördelar så kan jag dock även 

förstå problematiken kring att integrera lönesamtal i utvecklingssamtalet. Då lönesamtalet 

innebär en viss värdering av den anställde, tror jag att det finns en risk att löneaspekten kan 

komma att påverka samtalet så att det blir svårare att hitta den avslappnade ”samtalande” stilen 

i samtalet som informanterna sa att de tyckte var viktigt att de hittade. Enligt Lindgren (2001) 

skall samtalet vara så jämbördigt som möjligt och man skall försöka undvika faktorer som 

betonar den asymmetriska relationen mellan chef och medarbetare. Att diskutera lön bland 

annat utifrån vad den anställde presterat tror jag dock kan förstärka den asymmetriska 

relationen mellan chef och medarbetare. 

 

För att sätta lön har sjukhuset utarbetat ett poängsystem som ligger till grund när lönen skall 

sättas. Att sätta lön utifrån olika skalor eller kriterier är inte något nytt, även om det nyligen 

införts på sjukhuset. Enligt Engqvist (1990) var skattningsskalor vanligt redan på 1950 och 

1960-talet, då man utgick ifrån olika skalor för att bedöma de anställdas personlighet och 

prestation. Skattningsskalorna kritiserades hårt eftersom man menade att det inte bara den 

anställde det beror på utan också i vilken miljö den arbetar som påverkar arbetsresultatet 

(Granberg 1988). Trots att det finns skillnader mellan 50-talets skattningsskalor och de 

poängsystem som idag används på sjukhuset så finns det ändå anledning att ifrågasätta dagens 

användning av poängsystem på samma sätt som man ifrågasatte skattningsskalorna på 1900 

talet. På samma sätt idag som då påverkar arbetsmiljön den anställdes förmåga att prestera. På 

många sätt är säkert förutsättningarna bättre idag än då, men problem i arbetsmiljön finns även 

idag, som kan påverka den anställdes prestationer. Att lönen baseras på den anställdes 

utbildning, ansvarsområden och antal år i yrket är knappast några kontroversiella faktorer. Att 

däremot som chef bedöma den anställdes sociala kompetens, samarbetsförmåga och liknande 

saker ger däremot utrymme för chefens subjektiva uppfattning vilket kan uppfattas som mer 

kontroversiellt.  

 

Utifrån denna förändring kan man fråga sig om det är så att utvecklingssamtalet i Sverige håller 

på att förändras och blir mer likt Mikkelsen (1998) mer målinriktade beskrivning av samtalet, 
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då utvecklingssamtalet bland annat måste kunna bidra till en större flexibilitet bland de 

anställda för att vara en motiverad funktion. Samtidigt menar ju Fletcher (2001) att 

utvecklingssamtalet internationellt sätt har börjat utvidgas som koncept då det inte längre bara 

syftar till bedömning utan även som en del i integreringen av det mänskliga kapitalet. Kanske 

är det så att skillnaderna mellan utvecklingssamtal i Sverige och utvecklingssamtal 

internationellt sätt håller på att minskas och att de mer och mer kommer ha en liknande 

utformning runt om i världen med funktionen både att bedöma och fungera personalvårdande. 

  

Resultatet visade att informanterna var noga med att försöka ha utvecklingssamtal med 

samtliga sina medarbetare. Det fanns dock anställda som skulle ha utvecklingssamtal, men som 

lätt föll bort, nämligen medarbetare som var långtidssjukskrivna eller hade kortare vikariat. En 

anledning till varför cheferna ändå lyckades genomföra utvecklingssamtal med de flesta av sina 

anställda kan vara att sjukhuset i stort håller sig inom de ramar av hur många medarbetare en 

chef skall ansvara som SKTF (2002) rekommenderar. SKTF rekommenderar att en chef inte 

skall ansvara för fler än 30 anställda, cheferna i min undersökning ansvarade för mellan 26-33. 

Informanterna nämnde även att för många medarbetare skulle kunna bidra till att de inte ville 

använda sig av utvecklingssamtal. En annan orsak informanterna nämnde som kunde påverka 

deras inställning till utvecklingssamtal var om samtalen de hade i sin roll som arbetstagare inte 

ledde någonstans. Att de dock hade utvecklingssamtal med sin chef menade speciellt en 

informant var en förutsättning för att de överhuvudtaget skulle genomföra utvecklingssamtal 

med sina anställda, vilket även SKTF´s (2002) rapport visar är viktigt för om chefer utför 

utvecklingssamtal eller inte. Det man kan göra som slutsats är att sjukhuset har lyckats uppfylla 

flera av de faktorer som är viktiga för att cheferna själva skall genomföra utvecklingssamtal 

med sina anställda. 

 

5.3 Framtida forskning 

Det finns flera områden kring ämnet utvecklingssamtal som man skulle kunna fortsätta 

undersöka. Ett område att fokusera mer på är de anställdas upplevelse av utvecklingssamtalet 

och då är jag främst intresserad av vad de anser om att lönesamtalet integreras i 

utvecklingssamtalet. Att cheferna anser att det kan vara positivt att integrera löneaspekten i 

samtalet är inte konstigt då det kan underlätta att ha någonting att ta till när man vill se bättre 

resultat i arbetet, men det skulle vara intressant och se vad de anställda tycker om fenomenet. 

Det skulle även vara intressant att komma tillbaka till sjukhuset om några år när cheferna 
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hunnit arbeta med löneverktyget och se om deras inställning har förändras, eller om de 

fortfarande har lika positiv inställning till att integrera samtalen och att använda sig av det 

poängsystem som de idag använder. Ett annat område man skulle kunna undersöka, som också 

är kopplad till löneaspekten i samtalet är hur själva samtalet påverkas av löneintegreringen 

utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Detta område knyter an och skulle kunna ge nya infallsvinklar 

till Lindgrens (2001) forskning på utvecklingssamtal utifrån ett jämlikhetsperspektiv.  
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Bilaga 1Intervjufrågor 
 
Bakgrund 
-Yrke 
-Utbildning 
 
1, Vill du berätta lite om i vilket sammanhang du använder dig av 
medarbetarsamtal? 
 

• Hur länge har du arbetat med medarbetarsamtal? 

• Hur kom du i kontakt med medarbetarsamtal? 

• Har du själv medarbetarsamtal med din chef? 

• Hur ofta har du själv medarbetarsamtal? 

• Har du fått utbildning i genomförande av medarbetarsamtal? 

 

2, Vad anser du medarbetarsamtal har för syfte? 

• Vad är det viktigaste i ett utvecklingssamtal? 

• Hur kan medarbetarsamtalet bidra till att utveckla verksamheten? 

• Hur kan medarbetarsamtalet bidra till att utveckla personalen? 

• Upplever du att medarbetarsamtalet uppfyller sitt syfte? 

• Hur viktig är medarbetarsamtal för organisationens utveckling? 

• Hur vanligt är det att medarbetarsamtalet leder till utformning av en utvecklingsplan? 

• Hur väl anser du att medarbetarsamtalet följs upp? 

 

 

3, Samtalets utformning 

• För hur många anställda ansvarar du att genomföra utvecklingssamtal med per år?  

• Hur många gånger per år genomför du utvecklingssamtal med en anställd? 

• Vilka områden anser du att medarbetarsamtalet skall beröra? 

• Har du själv möjlighet att utforma utvecklingssamtalet?  

• Finns det någon punkt i utvecklingssamtalet som du skulle välja bort om du hade 

möjlighet? 

• Är lönesamtalet en del av medarbetarsamtalet? 

• Vad anser du om att lönesamtalet ingår i medarbetarsamtalet? 
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3, Vad är din personliga upplevelse av medarbetarsamtal? Varför? 

 

• Ser du fram emot ett medarbetarsamtal? 

• Kan du någon gång känna att du drar dig för att genomföra medarbetarsamtal? 

• Vad är den främsta orsaken till att du använder du dig av medarbetarsamtal? 

• Om du hade haft möjlighet att välja någon annan typ av ledningsinstrument  skulle du 

göra det? 

 

4, Vilka orsaker kan bidra till att man inte vill använda sig av utvecklingssamtal? 

 
 

 

 

 
 

 


