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Sammanfattning  
 

Syftet med denna fallstudie var att undersöka medarbetarsamtalets och de individuella 

utvecklingsplanernas bidrag till att medarbetare på en avdelning för stora företagskunder är 

motiverade till att stanna och utvecklas på ett svenskt bankföretag. Bakgrunden till studien var 

den konkurrens om arbetskraft som idag råder, där det är viktigt för företagen att behålla 

medarbetare. Ett verktyg för detta är genomförandet av medarbetarsamtal i syfte att uppnå 

individuell utveckling. Därmed kan arbetstillfredsställelse och motivation uppnås, vilka är 

faktorer som kan bidra till en vilja att stanna och utvecklas. Metoden utgjordes av en 

kvalitativ fallstudie av företagets medarbetarsamtal, Performance Development Dialogue 

(PDD), baserad på fem intervjuer och studerandet av interndokument. Resultatet analyserades 

utifrån en teoretisk referensram baserad på Herzbergs och Lockes motivationsteorier samt 

teorier om medarbetarsamtal och organisationskultur. De slutsatser som kunde dras efter 

genomförd studie var att intentionerna bakom medarbetarsamtalet i hög grad skulle kunna 

bidra till arbetstillfredsställelse och motivation, men att det faktiska genomförandet inte nådde 

upp till förväntningarna till följd av chefens påverkan på kvaliteten, samtalets svaga plats i 

kulturen samt utformningen av samtalsblanketten.   

 

 

Nyckelord: Medarbetarsamtal, utvecklingssamtal, motivation, inre behov, humankapital, 

målsättning, feedback, organisationskultur, bankföretag, Nordea. 
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1. Introduktion 
Dagens arbetsliv har alltmer kommit att präglas av krav på kunskap, och vikten av 

humankapital har därmed ökat. En så kallad kunskapsekonomi har växt fram, där information 

och olika former av kunskap är viktiga för ekonomisk tillväxt. Samtidigt råder det i Sverige 

högkonjunktur med förutspådd arbetskraftsbrist som konsekvens. Även de massiva 

pensionsavgångar som Sverige snart ställs inför kommer sannolikt att bidra till ökad 

konkurrens om arbetskraften. Trenden i arbetslivet går också från livslånga anställningar till 

en ökad benägenhet att byta arbetsuppgift och arbetsplats. Arbetskraften har blivit mer 

flexibel, och möjligheterna till karriärbyte har ökat till följd av att fler innehar en 

universitetsutbildning.    

 

Den rådande arbetskraftsbristen, i kombination med en alltmer flexibel arbetsstyrka, leder till 

högre krav på företag att motivera sina anställda till att stanna inom det egna företaget. Dels är 

det viktigt att behålla den kunskap som medarbetaren besitter, dels är det kostsamt att 

rekrytera och utbilda nya medarbetare. En viktig aspekt för att behålla medarbetare är 

arbetstillfredsställelse, där möjligheter att utvecklas och byta position inom företaget ingår 

som betydande faktorer1. Det har vidare påvisats att arbetstillfredsställelse bidrar till en 

minskad benägenhet att byta arbetsplats2. Hög arbetstillfredsställelse antas i sin tur vara 

kopplat till en högre grad av motivation3. 

 

Till följd av den rådande situationen på arbetsmarknaden blir utveckling av medarbetare 

strategiskt viktigt för ett företag. Det kan gälla både kompetensutveckling inom den 

nuvarande positionen och karriärutveckling till en annan position i företaget. Att använda sig 

av medarbetarsamtal är ett verktyg för att uppnå detta.  

 

I denna uppsats har Nordeas avdelning Business Operations, inriktad på stora företagskunder, 

valts som fall i studerandet av medarbetarutveckling. Nordea som företag och dess interna 

utvecklingsprocesser är av intresse att studera, då Nordea är Sveriges största bank och verkar 

inom en kunskapsintensiv sektor. Vidare anger Nordea att dess personalomsättning i nuläget 

endast är fem procent4, men företaget i allmänhet och den studerade enheten i synnerhet står 

inför en stor rekryteringsutmaning då delar av det värdefulla humankapitalet kommer att 

                                                 
1 Agho m.fl. 1993, s. 1010 ff. 
2 McShane & Von Glinow 2005, s. 125. 
3 Lindmark & Önnevik 2006, s. 36-37. 
4 www.nordea.se, 2007-11-17. 
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försvinna5. Det blir då viktigt att motivera den personal som finns kvar inom företaget till att 

vilja utvecklas och stanna inom Nordea.  

 

Ett av Nordeas huvudinstrument för att säkerställa medarbetarnas utveckling är 

genomförandet av ett årligt medarbetarsamtal med varje medarbetare, Performance and 

Development Dialogue, PDD. Utifrån samtalet skapas, gemensamt mellan chef och 

medarbetare, individuella utvecklingsplaner. Intentionerna är sedan att chefen och 

medarbetaren skall ha en kontinuerlig dialog om prestation och utveckling under året6. 

Processen är dock inte nödvändigtvis befriad från potentiella svårigheter. Om inte 

intentionerna bakom medarbetarsamtalet och dess process överensstämmer med det faktiska 

genomförandet, uppnås inte önskade konsekvenser. Det finns teorier som pekar på ett positivt 

samband mellan utvecklingsmöjligheter och medarbetares benägenhet att stanna inom 

företaget7, men medarbetarsamtalet har blivit kritiserat för att vara bakåtsträvande, för 

fokuserat på negativa aspekter och för subjektivt. Flera forskare har vidare bekräftat att 

medarbetarsamtal i många fall inte anses som värdefullt för att förbättra prestationen i en 

organisation, varken av chef eller av medarbetare8. Utifrån denna problematik blir det 

intressant att studera huruvida Nordeas medarbetarsamtal faktiskt bidrar till en vilja att stanna 

och utvecklas på företaget. Detta kan vara värdefullt både för Nordea och som bidrag till 

förståelsen kring medarbetarsamtal och motivation.  

 

Utifrån ovanstående resonemang blir frågeställningen för denna uppsats följande: Bidrar ett 

bankföretags individuella medarbetarsamtal och tillhörande utvecklingsplaner till att 

medarbetare på en avdelning för stora företagskunder vill stanna och utvecklas inom 

företaget, och i sådana fall hur?  

 

1.1. Syfte 

Syftet med denna fallstudie är att beskriva och förklara medarbetarsamtalets och de 

individuella utvecklingsplanernas bidrag till att medarbetare på en avdelning för stora 

företagskunder är motiverade till att stanna och utvecklas på ett svenskt bankföretag.  

 

                                                 
5 Respondent HR-partner, 2007-11-21. 
6 Respondent HR-partner, 2007-11-21. 
7 Agho m.fl. 1993, s. 1010 ff. 
8 Härtel m.fl. 2007, s. 343. 
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1.2. Avgränsning 

Då Nordea är en stor organisation har inte hela företaget berörts utan endast en enhet samt 

perspektivet från en anställd på företagets avdelning Human Resources (HR) som ansvarar för 

personalfrågor. Då motivation är ett brett begrepp har endast vissa delar av begreppet berörts, 

vilket diskuteras vidare under definitionsavsnittet. Fokus i denna studie ligger på de delar av 

medarbetarsamtalet som rör individuell utveckling såsom karriär- och kompetensutveckling. 

Även prestationsutvärderingens bidrag till utveckling har berörts. Dock har den eventuella 

kopplingen mellan prestationsutvärderingen och fastställande av lön inte fokuserats på för att 

kunna gå djupare in på utvecklingsaspekten. 

 

2. Bakgrund och tidigare forskning 

2.1. Medarbetarsamtal 

Medarbetarsamtalet har sitt ursprung i ren prestationsutvärdering, som existerat i olika former 

i århundraden och gradvis förändrats till den form vi känner till idag. Enligt Heilbroner 

användes en typ av prestationsutvärdering för första gången i industriella sammanhang i 

Skottland under tidigt 1800-tal, där tre stockar i olika färger indikerade förtjänstgraden och 

hängde över den anställdes arbetsplats. En övergång till prestationsutvärderingar baserade på 

personlighetsdrag och personlighetspsykologi kom först efter andra världskrigets slut, och på 

tidigt 50-tal blev prestationsutvärderingar allmänt accepterade i många organisationer9. 

Medarbetarsamtalen fick sedan sitt stora genombrott under 1960- och 70-talet. Ofta bestod 

samtalsprocessen då av en skriven utvärdering av medarbetarens prestation, gjord av den 

överordnade, vilket följdes av en intervju där utvärderingen gemensamt diskuterades10. 

 

Efter en genomförd litteraturgenomgång ter sig forskningen kring medarbetarsamtal vara 

sparsam, men nedan följer ett urval av studier som gjorts. 

 

1965 genomförde Meyer m.fl. ett antal undersökningar av ”General Electric Company in 

America” och företagets medarbetarsamtal. Studierna visade att de två syften som företaget 

formulerat för sina medarbetarsamtal stod i konflikt med varandra. Dessa var att utarbeta 

underlag för lönesättning samt att motivera anställda att förbättra sin prestation. 

                                                 
9 I Mikkelsen 1996, s. 21. 
10 Fletcher & Williams 1992, s. 1. 
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Lönediskussionen fick ofta för stort fokus. Vidare fann forskarna att förbättringar endast 

kunde uppnås genom ömsesidigt uppsatta mål11.  

  

I en amerikansk studie genomförd 1982 av Ivancevich gjordes ett experiment bland 60 

gruppledare och 203 medarbetare, där fyra olika typer av medarbetarsamtalsförhållanden 

undersöktes. Ivancevich fann bland annat att medarbetarnas reaktioner på samtalet var mer 

positiva om ledarna var utbildade i att ge feedback och/eller hantera målsättning12.  

 

I en undersökning som genomfördes 1995 bland 20000 anställda på Postverket visade sig 

medarbetarsamtalet vara ett viktigt instrument som bland annat ledde till medarbetare som var 

mer positiva till sin chef, hade lättare att ta initiativ samt kände delaktighet i målstyrning 13.  

 

Mycket av den moderna forskningen kring medarbetarsamtal handlar om upplevd rättvisa och 

subjektivitetsproblem. En studie från 2004 undersökte den populära metoden att använda sig 

av 360 graders feedback, vilket innebär att andra än chefen utvärderar medarbetaren. Metoden 

syftar bland annat till att ge en bredare bild av medarbetarens prestation. Studien visade att 

medarbetaren kan uppleva en falsk tro på att de sammanlagda utvärderingarna leder till en 

objektiv bedömning. Forskarna visade att bedömningarna, för att vara funktionella, måste ses 

som subjektiva med ett värde i sig och inte som en objektiv helhet14.   

 

2.2. Definitioner av medarbetarsamtal och motivation 

Medarbetarsamtalet har gått under många namn; ibland används begrepp såsom 

utvecklingssamtal och den engelska varianten performance appraisal för att beskriva samtalet 

mellan en medarbetare och dess chef. I denna uppsats används begreppet medarbetarsamtal 

baserat på Mikkelsens definition enligt följande: ”Själva medarbetarsamtalet är ett 

systematiskt sammanfattat samtal mellan ledare och medarbetare, som vanligtvis sker en till 

två gånger per år. Samtalen täcker områden som utvärdering av kvalifikationer och uppnådda 

resultat, genomgång av mål, kompetensutvecklingsplaner och träningsplaner för områden som 

kan förbättras, samt överenskommelser om hur den enskilde medarbetaren ska följas upp.”15  

                                                 
11 Meyer m.fl. 1965, s. 129.  
12 Ivancevich 1982, s. 585-586.  
13 Mikkelsen 1996, s. 52.  
14 Van der Heijden & Nijhof 2004, s. 493.  
15 Mikkelsen 1996, s. 14-15. 
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Motivation är en ”sammanfattande psykologisk term för de processer som sätter i gång, 

upprätthåller och riktar beteende”16. Det finns ett stort antal motivationsteorier och olika sätt 

att ta sig an begreppet motivation. I denna studie har vi utgått dels från Herzbergs teori om att 

motivation kan kopplas till såväl arbetstillfredsställelse som till individens så kallade inre och 

yttre behov, dels från Lockes teori om motiverande mål. Dessa två teoretikers syn på 

motivation skiljer sig till viss del, men vi menar att dessa två kan kombineras för att på ett mer 

utförligt sätt beskriva medarbetarsamtalets motiverande effekt. Då studien inte behandlar lön, 

har Herzbergs teori om yttre behov valts bort.  

 

3. Teori 

3.1. Medarbetarsamtalet och dess syften 

Ett medarbetarsamtal kan ha flera syften, och fyller en central ledningsfunktion i 

organisationen17. Förutom att fylla rollen som uppskattning och utvärdering av resultat och 

kvalifikationer, är organisationernas mest frekvent uttalade syften med medarbetarsamtalen 

bland annat att utarbeta mål, att kartlägga behov av kompetensutveckling och önskemål om 

karriärutveckling18. Vidare menar Mikkelsen att syftena kan vara att motivera de anställda, ge 

grund för beslut om lön, att identifiera medarbetare med en särskild potential samt att 

förbättra trivseln inom organisationen19. Samtalen kan också bidra med grundläggande 

information till HR-avdelningen, vilket kan underlätta planeringen av framtida 

personalbehov20. Lindmark och Önnevik menar vidare att utvärderingen har två 

huvudfunktioner, att kontrollera och bedöma, samt att utveckla. Detta kan bidra till att 

utvärderingen i medarbetarsamtalet både kan vara hämmande och utvecklande, då de två 

syftena ibland kan motarbeta varandra21. Användandet av betyg i medarbetarsamtal har också 

kritiserats. Kohn är en av motståndarna, och menar att gradering och rangordning av 

medarbetare leder till minskat sammarbete, väcker negativa känslor och leder till en lägre 

grad av motivation22. Mikkelsen menar också att det kan uppstå skevheter på grund av 

                                                 
16 www.ne.se, 2008-01-04.  
17 Mikkelsen 1996, s. 12-14. 
18 Mikkelsen 1996, s. 18. 
19 Mikkelsen 1996, s. 18. 
20 Fletcher & Williams 1992, s. 1. 
21 Lindmark & Önnevik 2006, s. 131.  
22 Kohn, 1993, s. 181-186. 
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subjektiva uppfattningar i de fall då den anställdes närmaste chef är den som gör 

prestationsutvärderingen23. Vad gäller utformningen av medarbetarsamtalet menar Lindmark 

och Önnevik att samtalet inte bör innehålla någon lönediskussion24, men att karriärplanering 

bör vara en viktig del av medarbetarsamtalet 25.  

 

Vidare kan uppskattning, beröm och positiv feedback ingå som viktiga delar i 

medarbetarsamtalet26. Förmågan hos en chef att ge konstruktiv feedback är avgörande för 

medarbetarsamtalets kvalitet. De viktigaste delarna i konstruktiv feedback är att information 

är specifik och tydlig samt handlar om mottagarens behov. Information skall också följas av 

detaljerade exempel27, och därmed bör argument som framläggs av chefen i ett 

medarbetarsamtal kunna illustreras.  

 

Gällande medarbetarsamtalets plats i organisationen menar exempelvis Mikkelsen att samtalet 

bör vara en del av ett större system där en kontinuerlig uppföljning, återkoppling och träning 

ska ske. Själva medarbetar- och uppföljningssamtalen sker vid vissa tidpunkter, medan andra 

element såsom målutformning, chefens stöd samt förberedelser inför samtalen bör ske 

kontinuerligt under året28.  

 

3.2. Medarbetarsamtalet som skapare av inre motivation 

Medarbetarsamtalet ingår som en viktig del i Human Resource Management (HRM). Bratton 

och Gold definierar HRM enligt följande: “Den del av ledarskapsprocessen som specialiserar 

sig på de anställdas roll i organisationen. HRM framhäver att de anställda är nyckeln till ett 

stadigvarande konkurrenskraftigt försprång.”29 Då ett av de huvudsakliga syftena med HRM 

är att utveckla de mänskliga resurserna så att de anställda kan växa i sina yrkesroller30, blir 

medarbetarsamtalet ett strategiskt viktigt instrument för att uppnå en effektiv organisation.  

 

                                                 
23 Mikkelsen 1996, s. 252. 
24 Lindmark & Önnevik 2006, s. 180.  
25 Lindmark & Önnevik 2006, s. 174.  
26 Lindmark & Önnevik 2006, s. 161-162.  
27 Härtel m.fl. 2007, s. 352.  
28 Mikkelsen 1996, s. 13-14.  
29 I Lindmark & Önnevik 2006, s 21-22.  
30 Lindmark & Önnevik 2006, s. 22-23.  
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HRM-insatser kan också bidra till minskad personalomsättning31, och att uppnå 

arbetstillfredsställelse och motivation blir därmed viktiga syften med insatserna32. 

Arbetstillfredsställelse och motivation är viktiga delar i Herzbergs tvåfaktorteori, vilken till 

stor del inspirerat framväxten av perspektivet HRM. Teorin behandlar så kallade inre och 

yttre behov, vilka på olika sätt kan uppfyllas med hjälp av medarbetarsamtal. Till de yttre 

behoven, så kallade hygienfaktorer, hör element såsom en adekvat lön, trivsam arbetsmiljö 

samt arbetsvillkor. De inre behoven, så kallade motivationsfaktorer, är exempelvis upplevda 

utvecklingsmöjligheter, ett framgångsrikt genomförande av arbetsuppgiften, arbetsuppgiftens 

värde i sig samt erkännande. Teorin bygger på att de yttre faktorerna i sig inte motiverar den 

anställde och att de enbart kan leda till en acceptabel nivå av arbetstillfredsställelse, medan 

avsaknaden av dessa ökar vantrivsel. De inre faktorerna däremot uppmuntrar till ansträngning 

och kan leda till att både hög arbetstillfredsställelse och verklig motivation kan uppnås33.  

 

Lindmark och Önnevik har identifierat ett antal HRM-insatser som kan uppfyllda de inre 

behov som Herzberg talar om. Dessa insatser kan gälla själva medarbetarsamtalet, feedback, 

en känsla av delaktighet, karriärplanering samt utbildnings- och utvecklingsinsatser. Det kan 

också innebära skapande av givande arbetsuppgifter34. Dessa delar är samtliga relaterade till 

vad som ofta tas upp i ett medarbetarsamtal.  

 

3.3. Medarbetarsamtalet och målsättningsteori 

En viktig del av medarbetarsamtalet är att chefen och medarbetaren gemensamt diskuterar 

fram mål som ska ligga till grund för det kommande årets arbete35. Lockes teori om vikten av 

målsättning är därmed intressant att koppla till medarbetarsamtalet och dess motiverande 

effekt.  

 

Locke menar att motivationen härstammar från själva målet. Idéerna bakom teorin är att 

formulerandet av mål möjliggör att medarbetaren både får fokus på och hängivenhet till 

uppgiften i fråga. Målen som formuleras bör, för att vara motiverande, vara specifika och inte 

generella för att ingen osäkerhet ska råda huruvida målet i fråga är uppfyllt eller inte. Även att 

målen ska vara svåra, men inte omöjliga, att uppfylla har pekats ut som medverkande till 
                                                 
31 Lindmark & Önnevik 2006, s. 9.  
32 Lindmark & Önnevik 2006, s. 22-23. 
33 Lindmark & Önnevik 2006, s. 36-38. 
34 Lindmark & Önnevik 2006, s. 36-38.  
35 Mikkelsen 1996, s. 18. 
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medarbetarens motivation. Slutligen menar Locke att ledningen bör poängtera att 

måluppfyllelse är viktigt, vilket bidrar till hängivenhet till målet36.  

 

Målsättningsteorin är grundad på Ryans antagande att medvetna mål påverkar aktiva 

handlingar. Latham & Locke fann att de högsta eller de mest svåra målen producerade de 

högsta nivåerna av ansträngning och utförande37. Relationen mellan mål och prestation är 

också starkast när människor är engagerade i sina mål. Särskilt viktigt med engagemang är då 

målen är svåra att uppnå, då dessa kräver en högre grad av ansträngning. Det finns två 

huvudkategorier av faktorer som underlättar att engagemang i målen kan uppnås; a) faktorer 

som gör måluppfyllelse viktigt för personerna, och b) deras självförtroende och tro på att de 

kan uppnå målen. Det finns flera sätt att övertyga medarbetarna att måluppfyllelse är viktigt. 

Ledare som kommunicerar en inspirerande vision och uppträder stödjande kan bidra, liksom 

att låta medarbetarna själva vara med att sätta målen i samspråk med chefen. Teorin säger att 

detta gör målen viktigare för medarbetaren eftersom de då till en viss grad äger målen 

själva38.  

 

Vidare är feedback en viktig del i målsättningsteorin. För att målen ska vara effektiva behöver 

medarbetarna få summerande feedback som synliggör framstegen som gjorts i relation till de 

satta målen. Om medarbetarna inte vet hur de ligger till är det svårt, om inte omöjligt, för dem 

att anpassa nivån på deras ansträngningar till det målen kräver39.   

 

3.4. Medarbetarsamtalet i organisationskulturen 

Den utveckling av de anställda som medarbetarsamtalet kan leda till är kopplad till den kultur 

som råder på arbetsplatsen40. Bratton har definierat organisationskultur enligt följande: ”Det 

grundläggande mönstret av gemensamma antaganden, värderingar och trosuppfattningar som 

styr det sätt som anställda i en organisation tänker kring och hanterar problem och 

möjligheter”41. Lindmark och Önnevik menar att organisationskulturen påverkar hur en 

organisation arbetar med bland annat utbildning och utvecklingsarbete42.  

                                                 
36 Härtel m.fl. 2007, s. 53.  
37 I Latham & Locke 2002, s. 705-706. 
38 Latham & Locke 2002, s. 707-708. 
39 Latham & Locke 2002, s. 708. 
40 Lindmark & Önnevik 2006, s. 12. 
41 Bratton 2007, s. 413. 
42 Lindmark & Önnevik 2006, s. 259.  
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Schein menar vidare att organisationskulturen kan utgöras av olika delar. Kulturen kan 

innehålla grundläggande antaganden såsom förhållningssätt för att exempelvis utföra arbete 

eller lösa problem. Den kan också innehålla gemensamma värdehandlingar och 

handlingsmönster bestående av de värderingar, mål och strategier som en organisation arbetar 

utifrån43. En organisations värderingar genomsyrar både affärsidén och personalidén, och 

Lindmark och Önnevik menar att värderingarna är det som är svårast att förändra i 

organisationskulturen44. Alvesson menar också att ”prat” om strategi kan vara en 

kulturyttring45. 

 

En kultur kan vidare beskrivas som stark eller svag46. Då kultur är kopplat till hur en 

organisation förhåller sig till utveckling och arbete med HRM47, får styrkan på en kultur 

därmed inverkan på medarbetarsamtalet. 

 

Det finns både för- och nackdelar med en stark respektive svag kultur. En stark kultur kan 

uppfylla viktiga funktioner såsom social kontroll som påverkar de anställdas beteende, ett 

socialt klister som skapar sammanhållning och en social identitet, samt att det skapas en 

känsla av mening och förståelse för organisationen hos de anställda. En stark kultur sägs 

existera när de flesta anställda inom alla enheter innehar de dominerande värderingarna. 

Vidare är starka kulturer ofta bestående. Det är dock inte nödvändigtvis företag med starka 

kulturer som presterar bättre. Om inte den starka kulturen passar för organisationens yttre 

miljö, är den inte funktionell. Starka kulturer kan också bidra till låsningar hos beslutsfattarna, 

och göra dem blinda för nya möjligheter. Slutligen kan starka kulturer undertrycka 

subkulturer inom organisationen som egentligen skulle kunna ha potential att sprida sig vidare 

i organisationen48.   

 

Medarbetarsamtalet syftar bland annat till att mäta prestationen hos medarbetarna, för att på 

så sätt förbättra organisationens prestation49. Vad gäller kopplingen mellan 

organisationskultur och prestation, pekar McShane och von Glinow på tre faktorer som leder 

                                                 
43 I Lindmark & Önnevik 2006, s. 261-265. 
44 Lindmark & Önnevik 2006, s. 261-265.  
45 Alvesson 2001, s. 123-124.  
46 McShane & Von Glinow 2005, s. 481-483 
47 Lindmark & Önnevik 2006, s. 259 
48 McShane & Von Glinow 2005, s. 481-483 
49 Härtel 2007, s. 342. 
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till hög prestation; att kulturen matchar den yttre miljön, att kulturen är måttligt stark, samt att 

kulturen är flexibel50. En flexibel kultur innebär att de anställda anpassar sig efter kunders och 

andra intressenters behov, och att det råder en stödjande atmosfär vad gäller initiativ till 

förändring. Inom flexibla kulturer har de anställda externt fokus och uppmärksammar både 

organisatoriska mål och organisatoriska processer. De engagerar sig även i ständig förbättring 

av dessa processer och känner ansvar för organisationen och dess prestationer51.   

 

3.5. Sammanfattande teoretisk referensram 

För att förklara hur de valda teorierna är tänkta att kunna svara på denna studies syfte och hur 

begreppen hänger samman, har en teoretisk modell (figur 1) satts samman. Modellen är 

konstruerad utifrån ett antal övergripande begrepp, vilka i sin tur har ett antal underbegrepp. 

Samtliga presenteras kursivt nedan och kommer fortsättningsvis användas för att analysera det 

insamlade materialet.  

 

 

Figur 1. Egen modell över hur medarbetarsamtal bidrar till att medarbetaren stannar inom ett företag. 

                                                 
50 McShane & Von Glinow 2005, s. 482. 
51 McShane & Von Glinow 2005, s. 483-484.  
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Vi utgår för det första från att en del av medarbetarsamtalet är en prestationsutvärdering, 

vilket innebär att feedback blir ett viktigt begrepp. Vi antar att feedback i vissa fall kan vara 

uteslutande positiv, vilket vi fortsättningsvis refererar till som uppskattning. Vidare kan den 

feedback som inte är helt positiv utan av mer informerande art också tänkas vara motiverande, 

och denna typ kallas fortsättningsvis konstruktiv feedback.  Vi utgår från att den specifika och 

tydliga information som antas ges i konstruktiv feedback kan leda till att individen inser vilka 

delar i prestationen som måste förändras. Därmed kan en förbättrad prestation uppnås, som 

enligt Herzberg leder till uppfyllande av inre behov. Vidare kan den feedback som chefen ger 

under samtalet kopplas till hur medarbetaren upplever utvecklingsmöjligheterna. 

Utgångspunkten är att om medarbetaren upplever goda utvecklingsmöjligheter uppfylls inre 

behov hos individen.  

 

En annan del av medarbetarsamtalet rör fastställande av utvecklingsbehov. Utifrån den 

prestationsutvärdering som gjorts och den feedback som framkommit utgår vi från att 

utvecklingsplaner, såsom kompetensutvecklingsplan och karriärutvecklingsplan, fastställs. 

Dessa planer kan ses som skapande av mål för medarbetaren, varvid Lockes målsättningsteori 

används för att beskriva dess motiverande effekt. Resultatet av medarbetarsamtalet och 

målsättningarna är i bästa fall individuell utveckling. Hur utveckling såsom kompetens- och 

karriärutveckling kan vara motiverande förklaras med hjälp av Herzbergs teori om inre 

behov. Här antar vi att utvecklingen som resulterar från medarbetarsamtalet leder till antingen 

förbättrad prestation eller en för individen mer givande arbetsuppgift.  

 

Utifrån tidigare resonemang blir utgångspunkten att uppfyllandet av de olika typer av inre 

behov som specificerats ovan leder till en högre grad av arbetstillfredsställelse och motivation 

i enlighet med Herzbergs tvåfaktorteori. Målsättningen antas ha påverkan på motivationen 

genom den hängivenhet och fokus som målen kan bidra till. I enlighet med tidigare studier 

antar vi att en högre grad av arbetstillfredsställelse och motivation bidrar till en ökad vilja att 

stanna och utvecklas inom ett företag.   

 

Vad gäller medarbetarsamtalets plats i organisationskulturen, utgår vi från Lindmarks & 

Önneviks tanke om att kulturen påverkar arbetet med medarbetarutveckling och att den 

därmed har en övergripande påverkan på samtalet. En organisationskultur där medarbetarna 

upplever goda utvecklingsmöjligheter kan då fungera som en motiverande faktor i enlighet 

med Herzbergs teori. Ett företags värderingar är en viktig del av dess kultur, och vår 
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utgångspunkt är att värderingarna därmed också kan påverka huruvida medarbetarsamtalet 

blir en del av ett större system i organisationen, vilket enligt Mikkelsen är att föredra. Vi utgår 

från att förekomsten av förberedelser, uppföljning, feedback och stöd från chefen har en 

koppling till en organisations kultur. Då medarbetarsamtalet handlar om olika typer av 

förändringar, utgår vi från att en organisationskulturs styrka och flexibilitet också kan ha 

påverkan på medarbetarsamtalet utformning och plats i organisationen.  

 

4. Metod 

4.1. Val av metod 

För att besvara forskningsfrågan valdes en kvalitativ fallstudie baserad på intervjuer och 

interndokument. En fallstudie passade väl för den aktuella studien, då djupare information kan 

erhållas och då medarbetarsamtal och individuella utvecklingsplaner är svåra att studera utan 

dess kontext.  

 

För att undersöka fallet valdes intervju som huvudsaklig datakälla då en mer djupgående bild 

av fallet ville uppnås. Dessutom var det viktigt att få fram personliga åsikter om 

medarbetarsamtalets värde och genomförande. Andra metoder såsom exempelvis 

enkätundersökning hade varit möjligt men valdes bort då vi ville ha möjligheten att kunna 

ställa följdfrågor och kunna fokusera på ämnen som under intervjuns gång visade sig vara 

särskilt intressanta. Detta är också något som Yin pekat ut som en styrka med en intervju52. 

Kvale nämner en annan styrka som motiverade vårt val av metod, vilken är att intervjun ger 

subjektiva beskrivningar av den intervjuades verklighet i form av åsikter och uppfattningar53. 

Denna information ansågs vara nödvändig för att kunna besvara vårt syfte. 

 

4.2. Val av fall 

Bakgrunden till denna fallstudie och dess syfte var en personlig kontakt med en av Nordeas så 

kallade HR-partners, ansvarig för personalfrågor på avdelningen Human Relations. 

Gemensamt diskuterades ämnen, och valet föll på att studera företagets medarbetarsamtal. 

Vår kontakt gav förslag på en avdelning, Business Operations som stod inför en stor 

                                                 
52 Yin 2006, s. 112-120. 
53 Kvale 1997, s. 9.  
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rekryteringsutmaning, vilket skulle kunna göra medarbetarsamtalet till ett viktigt instrument 

för att behålla de medarbetare som finns kvar. Nordea som företag lämpade sig väl för 

studerandet av medarbetarsamtal då företaget länge använt sig av medarbetarsamtal, och en 

stor del av de anställda har också stannat inom Nordea i många år. Även den specifika 

avdelningen utgjorde ett lämpligt fall då denna avdelning har medarbetare som arbetat en 

längre tid inom Nordea och som därför har stor erfarenhet av såväl företaget som dess 

medarbetarsamtal. Vidare ansvarar avdelningen för företagets största företagskunder och det 

skulle därför kunna ligga i Nordeas intresse att behålla de värdefulla medarbetare som 

ansvarar för dessa kontakter. Därmed skulle ett fungerande medarbetarsamtal kunna spela en 

viktig roll.   

 

4.3. Urval 

Frågeställningen i denna studie antyder att flera personer och enheter är inblandade i 

processen rörande medarbetarsamtal och individuella utvecklingsplaner. Därför har tre olika 

analysenheter valts i studerandet av detta fenomen: HR-avdelningens perspektiv, ett 

chefsperspektiv samt ett medarbetarperspektiv. Enligt Yin är fördelen med att ha flera 

analysenheter att skillnader mellan analysenheterna kan utskiljas, och att en mer representativ 

bild kan skapas54. 

 

HR-partnern intervjuades för att få ett strategiskt perspektiv på PDD. Som HR-partner 

ansvarar han för HR-avdelningens produktportfölj och arbetar bland annat med långsiktiga 

strategier, värderingar och diverse personalfrågor. Respondenten har varit anställd på sin 

nuvarande position sedan 200755. För att få ett chefsperspektiv intervjuades chefen för 

Business Operations, som även deltog i urvalet av tre medarbetare på grundval av att tre olika 

ålderskategorier önskades.  

 

Chefen är en av Nordeas ”Segment Managers” på avdelningen. Hon är 40 år och har varit 

anställd i banken sedan 2001. Medarbetarperspektivet erhölls genom intervjuer av tre 

personer i olika åldrar. Respondent A är 30 år, har positionen ”Account Manager” sedan 2006 

men har arbetat inom banken sedan 2003. Respondent B, 44 år, arbetar också som ”Account 

Manager” och har arbetat inom Nordea sedan 1986. Respondent C, 59 år, har positionen 

                                                 
54 Yin 2006, s. 60-67.  
55 Respondent HR-partner, 2007-11-21. 
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”Senior Relationship Manager” och har varit anställd i banken sedan 1970. ”Senior 

Relationship Managers” ansvarar för försäljningen av lösningar till företag medan ”Account 

Managers” sköter den dagliga kontakten med företagen56. 

 

4.4. Datainsamling och analys 

4.4.1. Genomförande av intervjuer 

Innan intervjuerna genomfördes lades tid på att operationalisera den teoretiska referensramen 

till frågor. En intervjumall sattes samman, där sju teman fastställdes och frågor till dessa 

formulerades. Intervjuerna hölls vid tre tillfällen på två av Nordeas kontor i Stockholm. Innan 

intervjuerna genomfördes presenterades studiens syfte och respondenterna informerades om 

att deras namn skulle hållas anonymt. De tre medarbetarna intervjuades på samma dag och 

samtliga intervjuer varade ungefär en timme vardera. Till grund för frågorna låg 

intervjumallen, men följdfrågor ställdes även. En av oss ställde frågorna medan den andra 

skrev ned vad som sades på en bärbar dator. Vi hade samma uppgift under samtliga intervjuer.  

 

Den ursprungliga tanken var att redovisa svaren med respektive teman som rubriker, men ett 

färre antal nya rubriker ansågs skapa en tydligare överblick. Det insamlade materialet 

sammanställdes i tre kategorier; HR-, chef- samt medarbetarperspektiv. Vissa av HR-

partnerns svar redovisades under rubriken Performance Development Dialogue.    

 

4.4.2. Användande av dokument 

Som komplement till intervjuerna granskades ett antal interndokument för att få en mer 

heltäckande bild av fallet. De dokument som studerades var material erhållet från HR-

partnern i form av tryckt instruktionsmaterial om PDD, PowerPoint-presentationer från 

Nordea samt själva PDD-blanketten. Även Nordeas hemsida studerades. Yin menar att 

fördelen med att ha dokument som bakgrundskälla är att de kan granskas upprepade gånger, 

att de täcker mycket samt ger en precis bild av fenomenet57.  

 

                                                 
56 Respondent A, B, C, 2007-12-10. 
57 Yin 2006, s. 112. 
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4.4.3. Dataanalys 

För att analysera det insamlade materialet granskades de nedskrivna intervjuerna samt 

företagets interndokument för att hitta svar och aspekter intressanta för studiens syfte. 

Resultatdelens tre nivåer jämfördes rubriksvis för att hitta skillnader och likheter. 

Analysenheterna jämfördes med varandra samt med teorin. 

 

4.5. Metoddiskussion 

Vid genomförandet av en kvalitativ studie finns begränsningar som vi har varit tvungna att 

hantera. För det första finns det en risk för att forskning endast används för att bekräfta 

förutfattade meningar. I denna studie har detta problem i möjligaste mån undvikits genom att 

vi använt olika källor, det vill säga triangulering, haft ett kritiskt förhållningssätt samt varit 

öppna för motsägande information i såväl datamaterial som teorier.  

 

Det finns vidare problem med intervju som datainsamlingsmetod. Då insamlingen sker genom 

samtal och interaktion finns risk att intervjuaren kan påverka respondenten genom sin 

närvaro. Yin menar vidare att det finns en risk att respondenten svarar det som den tror är rätt 

svar och att skevhet kan uppstå om frågorna är dåligt formulerade58. Den muntliga 

informationen som erhålls från intervjuer ställer också krav på att intervjuaren kan återge den 

på ett riktigt sätt. Dessa problem har vi uppmärksammat och försökt förhindra. Vi har försökt 

att inte styra samtalet för mycket, och frågorna har formulerats så att respondenterna skulle 

kunna svara så fritt, och därmed så ärligt, som möjligt. Frågorna har också bearbetats 

grundligt för att förhindra oklarheter och under intervjun har skriftliga anteckningar gjorts för 

att informationen skulle kunna återges på ett tillförlitligt sätt. Vi är dock medvetna om att det 

kan vara en brist att intervjuerna inte spelades in. Det huvudsakliga motivet till att ändå inte 

använda bandspelare var att vi inte ville skapa stress eller hinder för att tala fritt om ämnet. 

För att minska riskerna för inkorrekt återgivning granskades det skriva materialet direkt efter 

intervjuerna och våra uppfattningar jämfördes. Under samtliga intervjuer var uppfattningarna i 

relation till det nedskrivna materialet samstämmiga, vilket borde tyda på en korrekt 

återgivning.  

 

                                                 
58 Yin 2006, s. 112.  
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Vad gäller studiens urval, är det möjligt att det faktum att avdelningschefen deltog i valet av 

de intervjuade medarbetarna kan ha påverkat resultatet. Det finns en risk att chefen valt ut 

personer som har liknande åsikter som hon själv. Dock är respondenten ny chef för dessa 

medarbetare och har aldrig genomfört medarbetarsamtal med dem. Medarbetarna har endast 

erfarenhet av medarbetarsamtalet med andra chefer. För att öka spridningen av 

respondenternas åsikter och därmed maximera skillnaderna, valdes respondenter i olika 

åldrar. 

 

Vad gäller mätningen av teorierna och bearbetning av data uppstår metodproblem om 

forskarnas upplevelse av situationen är felaktig59. Detta skulle kunna begränsa studiens 

reliabilitet, det vill säga dess trovärdighet60. Vi har därför försökt undvika övertolkning av 

svaren genom att vi jämfört våra upplevelser och uppfattningar av intervjuerna. För att uppnå 

en hög reliabilitet har vidare en noggrann och systematisk bearbetning av den samlade 

informationen genomförts, där både skillnader och likheter berörts. För att säkerställa att 

insamlad information om PDD har återgetts korrekt, har HR-partnern också fått läsa igenom 

beskrivningen av medarbetarsamtalet. 

 

En annan viktig faktor för trovärdigheten av en studie är att informationen i fråga är valid, det 

vill säga att den mäter det som är avsett att mäta utifrån frågeställningen61. Viktiga faktorer 

avgörande för validiteten i denna studie är de genomförda intervjuerna. Konstruktionen av 

intervjufrågor var därför en viktig uppgift, där noggranna förberedelser inför intervjuerna i 

form av väl uttänkta intervjumanualer gjordes och där teorierna låg till grund för samtliga 

frågor. 

 

Då intervjupersonerna i denna studie var relativt få till antalet torde generaliserbarheten i detta 

fall vara begränsad. Det är vidare viktigt att beakta att den valda enheten troligen inte är 

representativ för hela Nordea, och att studien därmed inte är generaliserbar till banker i 

allmänhet. Däremot skulle en viss grad av generaliserbarhet till andra liknande enheter på 

stora svenska banker kunna finnas. Trots begränsad generaliserbarhet, menar vi ändå att 

denna fallstudie kan bidra med en ökad förståelse av medarbetarsamtalet och dess koppling 

till motivation.  

                                                 
59 Holme & Solvang, 1997, s. 94. 
60 Holme & Solvang, 1997, s. 94. 
61 Holme & Solvang, 1997, s. 167. 
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5. Empiri 

5.1. Presentation av fallet 

Nordea är en av Nordens ledande banker, med ca 10 miljoner kunder och över 1200 kontor. 

Bankens historia går över 187 år tillbaka i tiden, och sedan dess har 250 banker införlivats i 

det som idag är Nordea. Bankens vision är att vara ”den ledande nordiska banken, erkänd för 

sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare”. Sedan första juli 

2007 arbetar Nordea även under en ny organisationsstruktur, och banken har en ny VD sedan 

samma år, Christian Clausen. Koncernens organisation består nu av tre olika affärsområden, 

där Nordic Banking är ett av dem. Inom Nordic Banking handhar Corporate Merchant 

Banking bankens största företagskunder62.  

 

En underenhet till Corporate Merchant Banking är Business Operations, den studerade 

enheten, som bildades den första juli 2007 genom en sammanslagning av två tidigare enheter. 

Avdelningens uppgifter är att vara samarbetspartners med de största företagskunderna i 

Sverige, ofta koncerner och börsnoterade företag. På enheten finns 93 anställda i åldrarna 30-

60. Många av de anställda har lång erfarenhet inom Nordea63.  

 

5.2. Performance Development Dialogue (PDD) 

”Performance Development Dialogue”, förkortat PDD, kallas Nordeas årliga 

medarbetarsamtal och processen som det ingår i. Det strategiska uttalade syftet med PDD är: 

”Ambitionen är att skapa en personlig, öppen och fortlöpande dialog mellan chef och 

medarbetare, med tonvikt på prestation och utveckling för att ’göra det möjligt’”64. Tanken är 

att PDD skall ses som en process, inte endast som ett samtal en gång om året. “When a PDD 

dialogue ends, preparation for next year’s PDD starts”. 40 % av arbetet är tänkt ska ske innan 

själv samtalet, 20 % under själva samtalet och 40 % efter att samtalet är genomfört65.  

 

Nordea har använt sig av medarbetarsamtal i många år. Utvecklingen inom Nordea har gått 

mot att medarbetarsamtalet ”stramats upp” och att det fokuseras mer på prestation och att leva 

upp till ställda förväntningar. ”Tidigare var det ett mysigt möte med chefen om vilka 
                                                 
62 www.nordea.se, 2007-12-11. 
63 Respondent Segment Manager, 2007-11-20. 
64 Mejl från HR-partner, 2007-12-12 
65 Interndokument: PDD Training 2008, 2007, s. 11.  



 

 

20 

utbildningar man ska ha”. Nu handlar det mer om vilket stöd medarbetaren behöver för att nå 

upp till prestationsmålen66. Ambitionen är att samtalets fokus skall till 20 % vara på historik 

och utvärdering och till 80 % på framtiden, utveckling och karriärplanering67. 

 

Medarbetarsamtalet som det bedrivs idag baseras på en elektronisk blankett som togs fram för 

tre år sedan68. De områden som behandlas i blanketten och som skall diskuteras under 

samtalet handlar inledningsvis om den anställdes upplevelse av sin arbetssituation och av 

arbetsmiljön. Därefter följer en prestationsutvärdering där föregående års prestation graderas 

på en sjugradig skala. Chefen utgår då från den arbetsbeskrivning och de prestationskriterier 

som gäller för den anställde. Prestationen i relation till de prioriteringsområden som 

medarbetaren och chefen enades om året innan utvärderas också. Sedan diskuteras lön i 

relation till bland annat prestationsutvärderingen och därefter enas chefen och den anställde 

om ett antal prioriterade områden för nästa år. Detta skall göras med arbetsbeskrivningen som 

utgångspunkt. En utvärdering av Nordeas fem så kallade medarbetarkompetenser samt en 

kartläggning av tilläggskompetenser görs också. De två sista delarna handlar dels om den 

individuella utvecklingsplanen där den form av fortbildning som behövs specificeras, dels om 

karriärplanering. Här bedömer chefen den anställdes framtida potential i förhållande till förra 

årets prestation. Slutligen diskuteras vilka initiativ som kan tas för att uppnå medarbetarens 

potential69.  

 

Den anställde instrueras att vara väl förberedd inför medarbetarsamtalet genom att fundera 

över sina förväntningar, fylla i PDD-blanketten, samt aktivt delta i samtalet70. De genomförda 

samtalen läggs in i ett integrerat datasystem, där HR-avdelningen kan kontrollera alla 

genomförda PDD och därigenom försäkra sig om att cheferna verkligen dokumenterat och 

genomfört alla samtal. Från HR:s håll handlar det främst om att se till att PDD genomförs 

istället för att lägga sig i själva processen. PDD-blanketten uppdateras ständigt och en 

uppdatering är just nu aktuell71.  

                                                 
66 Respondent HR-partner, 2007-11-21.  
67 Interndokument: PDD Training 2008, 2007, s. 13. 
68 Respondent HR-partner, 2007-11-21. 
69 Interndokument: PDD 2007. 
70 Interndokument: Medarbetarens samtal med chefen 2007. 
71 Respondent HR-partner, 2007-11-21. 
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5.3. HR-avdelningens perspektiv på PDD 

5.3.1.  Medarbetarsamtalet och dess process 

Gällande syftet med PDD, menar Nordeas HR-partner att det till stor del handlar om att skapa 

tydlighet kring hur medarbetarens prestation upplevs av chefen samt vilka förväntningar som 

finns på medarbetaren under det kommande året. Då PDD-samtalet behandlar medarbetarens 

prestation, finns en tydlig koppling till det årliga lönesamtalet. Vidare menar han att den 

konkurrens som företagen idag möter gör att ett företag inte har råd att förbise utveckling av 

de medarbetare som inte presterar. Han menar också att flertalet av de medarbetare som 

presterar bra också mår bra på arbetsplatsen.  

 

PDD är tänkt att vara en förberedelse för lönesamtalet, och om medarbetarsamtalet är väl 

genomfört ska lönesamtalet inte behöva ta så lång tid. Enligt respondenten är det att föredra 

att samtalet är separerat från lönesamtalet, men i överenskommelsen med de fackliga parterna 

inom Nordea finns möjligheten att kombinera samtalen om både chefen och medarbetaren är 

överens om detta. Respondenten menar att det i medarbetarsamtalet ofta är för mycket fokus 

på historik istället för på framtiden. Uppskattningsvis är cirka 80 % av samtalet i dagsläget 

inriktat på historik och bedömning och enbart 20 % på framtiden. Målsättningen är dock att 

flytta tyngdpunkten i samtalet från att diskutera historik till att få det mer inriktat på 

framtiden. ”Det funkar kanske inte riktigt som det är tänkt ännu, men förändringen är nyligen 

påbörjad och det kommer att ske en hel del utbildningsaktiviter för att förändra detta”, anser 

respondenten. En trolig orsak är att PDD är så starkt kopplat till lönesamtalet, menar han.   

 

Respondenten menar att fokus i samtalet ska ligga på utveckling och skapandet av 

utvecklingsplaner. Dock anser han att utvecklingsdelen i samtalet kan förbättras och bli ännu 

tydligare än vad den är idag. När det handlar om att bedöma medarbetarens potential är det av 

yttersta vikt att bedömningen inte upplevs som ”ett tak” för medarbetaren. Respondenten 

poängterar dock att dialog är av stor vikt för att resonemang om utveckling ska vara givande 

för medarbetaren. 

 

Vad gäller uppföljningen av samtalen anser respondenten att man löpande bör prata om var 

den anställde befinner sig i förhållande till de uppsatta målen, kanske var tredje månad eller 

helst varje månad. ”Erfarenhetsmässigt är detta oerhört viktig framförallt när det gäller yngre 

medarbetare som väldigt tydligt ställer krav på en uppdaterad handlingsplan för deras 
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utveckling. Om Nordea inte klarar av att leva upp till dessa förväntningar riskerar vi att 

förlora denna kompetens till konkurrenter eller andra branscher”, menar respondenten.  

 

För att förbättra PDD satsar Nordea nu på att utveckla chefernas förmåga att kommunicera 

och ge feedback. Alla chefer ska gå en heldagsutbildning i PDD om hur en dialog skapas och 

hur feedback bäst ges. Träningen ska även inkludera rollspel där chefen ska tränas i att tänka 

utifrån hela företagets bästa. Respondenten menar att det är viktigt att chefen uppmuntrar och 

släpper iväg medarbetare till en annan avdelning inom banken om potential och behov finns.  

 

5.3.2. Prestationsutvärdering och feedback  

Att Nordea valt att använda betyg i PDD-blanketten är för att tvinga chefen att ta ställning och 

att kunna ge tydlig återkoppling till medarbetarens prestation, enligt respondenten. Han 

påtalar dock risken med att chefen kan bli för subjektiv och använda verktyget fel, med följd 

att medarbetarens motivation därmed påverkas negativt. För att skapa förståelse pekar 

respondenten på vikten av att chefen har förmåga att motivera och konkretisera de satta 

betygen och ge exempel på situationer då den anställde inte ”levererat”.  

 

Vad gäller uppskattning och beröm, menar respondenten att förekomsten av dessa i vardagen 

är av stor vikt, liksom att fånga upp de anställda när det gör något bra. PDD kan ha stort värde 

då det bidrar med tydlig feedback på prestationen och en kvittens på att arbetet fungerar väl. 

Han menar att detta ibland kan vara lika mycket värt som monetära belöningar, men att 

”ibland kanske vi är lite dåliga på att ge detta erkännande till personalen”.  

 

5.3.3. Kompetensutveckling, karriärplanering och målsättning 

Respondenten anser att PDD:n kan ha stor effekt på medarbetarens benägenhet att vilja 

utvecklas och stanna inom företaget om samtalet ses som en process som pågår under hela 

året. Om det däremot bara sker en gång per år är värdet betydligt mindre, tror han. För att få 

medarbetare att vilja stanna inom företaget arbetar Nordea med att skapa en bild av företaget 

som människofokuserat, och välkänt för sina medarbetare.  

 

Respondenten menar att användandet av mål i PDD syftar till att skapa tydlighet avseende vad 

som förväntas av medarbetarna. Målen syftar vidare till att motivera och inspirera 
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medarbetaren till att förbättra sin prestation. Vidare menar han att målen ska vara realistiska, 

men att en ansträngning ska krävas för att nå dem72.  

 

5.3.4. Medarbetarsamtalet i ett större sammanhang 

Vad gäller kulturen kring utbildning och karriär menar respondenten att Nordea är frikostig 

med fortbildning. Det är dock svårt att få tiden att räcka till, så utbildning blir ”mer en 

tidsfråga än en pengafråga”. Nordea arbetar också med att skapa en bild av ett företag med 

många möjligheter att växa inom. I dagsläget pågår en satsning på att definiera Nordeas 

organisationskultur, och i samband med att den nye VD:n tillträdde påbörjades arbetet med att 

implementera tre nya värderingar. Värderingarna som formulerades är; ”Positiva 

kundupplevelser”, ”Det är människor det handlar om”, samt ”Ett Nordea Team”. I arbetet 

med att skapa en organisation där man kan växa och utvecklas har PDD inte avgörande 

betydelse, menar respondenten. Snarare är det de nya, mer människofokuserade värderingarna 

som kan bidra till detta. Därför pågår nu ett arbete att koppla värderingarna mer tydligt till 

hela PDD-processen. Respondenten anser vidare att kulturen idag kan skilja sig väsentligt 

mellan olika enheter och kontor, och att utvecklingsarbete i flera fall endast sker inom enheten 

och inte över gränserna. Detta är något Nordea hoppas att de nya värderingarna kan förändra. 

Ambitionen är att skapa ett helhetstänkande, där utgångspunkten ska vara hela 

organisationens bästa.  

 

5.4. Avdelningschefens perspektiv på PDD 

5.4.1. Medarbetarsamtalet och dess process 

Vad gäller förberedelserna inför PDD, menar avdelningens ”Segment Manager” att dessa ”tas 

lite för hastigt”, både från medarbetarens och från chefens håll. Risken blir att ”man hittar på 

lite bara för att ha något att sätta”. Gällande uppföljningen av samtalet, använder sig 

respondenten ofta av halvårsvisa uppföljningar mellan PDD-samtalen.  

 

Gällande blanketten menar respondenten att karriärplanering får för lite fokus. ”Det är mycket 

chefens uppfattning som gäller här”. Hon frågar sig också vad resultaten av denna punkt 

används till. Resultaten borde enligt respondenten användas mer aktivt, till exempel i form av 

                                                 
72 Mejl HR-partner, 2007-12-12 
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seminarier för de med hög potential. Vidare menar hon att punkten rörande ”prioriterade 

områden för nästa år”, borde få ökat fokus, och det borde specificeras vad exakt ska göras för 

att nå dit. Vidare är respondentens erfarenhet att medarbetarsamtalet och lönesamtalet ofta 

kombineras för att uppnå tidseffektivitet. Hon menar dock att det borde vara två olika samtal, 

då prestation och lön är en del, och utveckling en annan.  

 

På frågan om hon själv fått utbildning i hur man håller ett medarbetarsamtal svarar hon att det 

har förekommit enstaka samlingar och utbildningar i PDD, men att hon själv inte deltagit i så 

stor utsträckning.  

 

5.4.2. Prestationsutvärdering och feedback 

Respondenten är tveksam till användandet av betyg i blanketten. ”Betyg är inte så bra”. Om 

PDD-samtalet är kopplat till lön, blir prestationskriterierna också det, påpekar hon. Det kan 

vidare råda olika uppfattningar om vad de olika betygen innebär. ”Tillfredsställande” kan 

exempelvis uppfattas som bra från chefens sida medan medarbetaren upplever betyget mer 

negativt. Betygen upptar också mycket av tiden under samtalet, och tar bort fokus från andra 

saker som egentligen är viktigare, menar hon.  Det positiva med betygen menar respondenten 

är att de verkar synliggörande.  

 

5.4.3. Kompetensutveckling, karriärplanering och målsättning 

Vad gäller kopplingen mellan PDD och kompetensutveckling respektive karriärplanering 

pekar respondenten på individens eget ansvar. Den som vill göra karriär och vill använda 

PDD för att diskutera detta måste ha egna idéer, menar hon. De anställda kan dock få stöd 

från chefen om de så önskar. Hon pekar på chefens möjlighet att under samtalet bidra med 

kontakter utifrån den anställdes önskemål om utveckling. Personligen har respondenten 

upplevt flertalet mindre bra PDD-samtal, och upplever inte att PDD har varit det som 

uppmuntrat henne till att stanna och utvecklas inom företaget, utan snarare möjligheter att 

utvecklas på arbetsplatsen samt att kunna prestera mer.  

 

Vad gäller målsättning är respondenten av åsikten att den individuella utvecklingsplanen som 

arbetas fram inte behöver vara samma sak som mål. Istället för mål diskuteras snarare 
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prestationskriterierna i arbetsbeskrivningen, och utifrån dessa bestäms vilka områden som ska 

prioriteras.  

 

5.4.4. Medarbetarsamtalet i ett större sammanhang 

Respondenten menar att Nordea har en hög tolerans till utveckling och förändring, och att det 

finns en hög grad av flexibilitet på företaget. Vad gäller organisationskulturen pekar 

respondenten på att den skiljer sig från många andra företags, då Nordea är en koncern som 

varit med om många sammanslagningar. Hon beskriver kulturen som flexibel och 

lösningsorienterad, som en följd av de många sammanslagningarna.  

 

Vad gäller PDD:s plats i organisationskulturen, menar respondenten att alltför stort ansvar 

läggs på chefen och att det skulle behövas mer stöd från en aktivare HR-funktion. Denna 

funktion skulle både kunna vara avlastande, och innebära ett nytt system för hopmatchning av 

behov och potential.  

 

5.5. Medarbetarnas perspektiv på PDD 

5.5.1. Medarbetarsamtalet och dess process 

När det gäller hur kvaliteten på medarbetarsamtalet blir är alla tre respondenter överens om att 

chefen är av stor vikt. C, som arbetar som ”Senior Relationship Manager”, menar att 

medarbetaren måste ha en bra kontakt med chefen och känna förtroende om 

medarbetarsamtalet ska vara givande. Även B, som arbetar som ”Account Manager”, menar 

att ”chefen är jätteviktig för att man ska få en dialog som ger något”. Att chefen är lyssnande 

och tar till sig det man pratar om är också viktigt enligt B. Däremot pekar A, även han 

”Account Manager”, på risken att alltför mycket arbete läggs på chefen. 

 

Respondenterna är också överens om att det egna ansvaret och engagemanget är av stor 

betydelse för kvaliteten på PDD-processen. C påpekar att det handlar om intresse från bådas 

sidor, och A pekar på vikten av att man själv är förberedd. ”Önskar man något får man se till 

att fråga och ta upp det”, påpekar B.   
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Under de 37 år som C varit anställd inom organisationen har han upplevt att det saknas en 

stödfunktion till chefen då det gäller medarbetarsamtalen. Han menar att det har varit stor 

cirkulation av chefer inom banken och att han på varje medarbetarsamtal ”måste dra sin 

livshistoria om och om igen”. Han efterlyser därför att HR borde involveras mer och fungera 

som en sammanhängande funktion som håller i den röda tråden, dokumenterar och skapar ett 

”körschema” när det gäller de anställdas utveckling och karriärplanering. ”Hur ska cheferna 

ha tid och ork att ta tag i det som kommer fram?”, frågar han sig. Denna HR-funktion skulle 

därmed kunna bidra till den kontinuitet som riskerar att förloras med de många chefsbytena, 

enligt C.  

 

Vad gäller blankettens utformning skiljer sig medarbetarnas uppfattning om huruvida den är 

funktionell eller inte. A efterlyser en del i blanketten där medarbetaren får möjlighet att sätta 

betyg på chefen. Han ifrågasätter även varför punkten rörande ersättnings-/incitamentssamtal 

är med, då hans erfarenhet är att medarbetarsamtal och lönesamtal helt har delats upp. Vidare 

tycker han att matrisen i punkten om karriärplanering är svår att förstå. B tycker däremot att 

blanketten är bra uppbyggd, att hon förstår den och kan förmedla det hon vill säga. När det 

gäller vilka delar som fokuserats på under samtalet, menar C att det till stor del berott på 

chefen i fråga. A har i sina tidigare två PDD-samtal upplevt att det har lagts mer tid på den 

individuella utvecklingsplanen och initiativ.  

 

Gällande uppföljningen av samtalet, är A och B eniga om att det inte pratas särskilt mycket 

om PDD med chefen under året. A menar att detta är en brist, och att det borde ske en 

uppföljning inom en inte alltför lång tid där tankar om lösningar kan diskuteras. Detta skulle 

kunna vara ett inofficiellt möte, menar han. A påtalar också risken att PDD:n endast ”blir ett 

papper som man sätter in i en pärm”, vilket han upplever vara situationen idag. C har liknande 

åsikter då han menar att det beror på chefen om PDD-samtalet enbart arkiveras eller om 

resultaten används mer aktivt under året. Ömsesidigt förtroende mellan chef och medarbetare 

är viktigt, annars blir PDD:n ”bara ett pappersarbete”. B menar att det till viss del är upp till 

en själv om det blir tillräckligt med uppföljning.  

 

5.5.2. Prestationsutvärdering och feedback 

Respondent A anser att det är bra med användandet av betyg i PDD. Han menar att det bidrar 

med klarhet och tydlighet. Liknande åsikter stod C för, och menar att om en medarbetare inte 
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har kapaciteten så måste detta synliggöras. Han menar vidare att det kan fungera som 

bekräftelse på det medarbetaren åstadkommit. B däremot har en mer kritisk syn på 

användandet av sifferbetyg. Hon menar att det kan råda olika uppfattningar om vad betygen 

innebär, och att det är svårt att sätta betyg på sig själv. Trots att B uttrycker att man ”gott 

kunde vara utan” betyg satta i sifferform, har ingen av de tillfrågade upplevt betygssättingen 

som hindrande. 

 

Den generella åsikten bland respondenterna är att uppskattning och beröm inte användes 

tillräckligt ofta inom organisationen. B och C menar dock att detta har varierat genom åren. 

När det gäller att fira framgångar menar A att organisationen kan bli bättre, och att det idag 

oftast bara firas med en ”liten klapp på ryggen”.  

 

5.5.3. Kompetensutveckling, karriärplanering och målsättning 

Vad gäller frågan om hur viktig PDD är för att en medarbetare skall vilja utvecklas på sin 

position eller vilja göra karriär och därmed stanna inom Nordea går åsikterna isär. Respondent 

A lägger ”stor vikt” vid PDD och planerna, och menar att PDD-samtalet kan vara en 

möjlighet till guidning, information och diskussion om möjliga karriärvägar. Han har själv 

haft nytta av sitt första PDD-samtal när det gällde att söka sig vidare inom organisationen. B 

däremot har inte haft personlig användning av samtalen i sin karriärplanering, och menar att 

”det har inte varit så viktigt”. För C har PDD ”avklingat i vikt”, men han menar att han 

tidigare i sitt yrkesliv i Nordea upplevt kanske fem till tio bra medarbetarsamtal.  

 

Vad gäller medarbetarnas syn på kompetensutveckling inom den nuvarande positionen, menar 

både A och B att medarbetarsamtalet kan vara givande då chefen, utifrån vad medarbetaren är 

intresserad av, kan ge exempel på lämpliga kurser eller projekt som den anställde kan delta i. 

Samtliga respondenter menar också att företaget är generöst med utbildning, och att den som 

vill gå en kurs också får göra det.  

 

Angående användningen av målsättning i PDD upplever A att relativt specifika mål har 

formulerats, exempelvis att han har velat ha en viss tjänst. För honom var målen relativt klara 

innan samtalet. B upplever dock att målen har formulerats i samråd med chefen. A upplever 

att användandet av mål fungerar bra och att det skulle bli ”tråkigt annars”. Han har också 
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uppskattat möjligheten att få diskutera målen med chefen samt att få dem nedskrivna på 

papper. C uppskattar också att arbeta efter mål, och att få arbeta fritt för att uppnå dessa. 

 

För att medarbetaren ska vilja stanna och utvecklas inom företaget pekar respondenterna på 

flera viktiga faktorer. A framhåller lön, en närvarande chef samt möjligheter till avancemang 

som viktiga delar. B betonar uppmuntran och möjligheten till utbildning. De viktigaste 

faktorerna enligt C är trivsel, uppskattning, rättvis ersättning, arbetsuppgiften i sig samt 

möjligheten till frihet under ansvar.  

  

5.5.4. Medarbetarsamtalet i ett större sammanhang 

Det antyds av respondenterna att kulturen kring PDD på Nordea inte är särskilt stark. A menar 

att ”det pratas väldigt lite om PDD” och att man i princip bara bokar in en tid och försvinner 

iväg en timme. Han frågar sig också om denna avsaknad av prat kan tyda på ett missnöje med 

PDD. C uttrycker det hela genom följande citat: ”På den här enheten pratar man mest 

storaffärer. PDD kan vi knappt stava till.” Vidare menar C att genomförandet av 

medarbetarsamtal har ”setts som ett måste” av många chefer. 

 

Vad gäller den allmänna kulturen kring utveckling och att göra karriär inom företaget, menar 

A att medarbetarna uppmuntras att söka sig vidare i Nordea, och att ”de flesta har 

koncernkostymen på” och ser till organisationens bästa. Hans erfarenhet är att han blev 

uppmuntrad av sin dåvarande chef att söka sig till sin nuvarande position. C å andra sidan 

menar att möjligheterna alltid funnits, men att organisationen ibland kunnat vara bättre på att 

uppmuntra till utveckling inom företaget då det ibland funnits alltför få sökanden till vissa 

tjänster.  

 

6. Analys 

6.1. Medarbetarsamtalet och dess process 

Vad gäller själva PDD-samtalets uppbyggnad är intentionerna att största delen av samtalet ska 

fokusera på utveckling och framtid, inte historik och bedömning. Herzberg betonar både 

utvecklingsmöjligheter och resultatet av individuell utveckling i form av förbättrad prestation 

eller mer givande arbetsuppgift som viktiga faktorer för att skapa motivation. Intentionerna 
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med fokus på framtiden kan således antyda att PDD är tänkt att vara ett verktyg för att 

motivera medarbetare, något som också HR-partnern antytt. De punkter i blanketten som rör 

utvecklingsplaner såsom kompetens- och karriärutveckling kan därmed anses ha stor potential 

för att skapa motiverade medarbetare. Dock går åsikterna isär huruvida dessa punkter faktiskt 

ges stort fokus under samtalet. Medarbetarna antydde att utformningen av samtalet starkt 

skiljer sig från år till år beroende på chef och arbetssituation. Vidare verkar det som att 

prestationsutvärdering och punkten rörande betygssättning i vissa fall tar upp en stor del av 

samtalets tid, och därmed riktar fokus på historia istället för framtid. Överlag gav 

respondenterna uttryck för att ojämn kvalitet råder vad gäller PDD-samtalen och dess 

förberedelser, genomförande och uppföljning. Detta gör det intressant att fundera kring vilken 

vikt träningen av chefer har för kvaliteten på samtalet och därmed medarbetarnas motivation. 

Tidigare forskning har visat att träning i att ge feedback ökade medarbetarnas benägenhet att 

värdera medarbetarsamtalet positivt. Företagets planer på att utöka chefernas träning i att 

genomföra medarbetarsamtal kan därmed ses som ett steg i rätt riktning.   

 

6.2. Prestationsutvärdering och feedback  

Herzbergs tvåfaktorteori diskuterar vikten av uppskattning och feedback, och hur detta kan 

vara motiverande genom uppfyllandet av inre behov. Medarbetarsamtalet i sig är en möjlighet 

för chefen i fråga att ge uppskattning, och flera av respondenterna har angett uppskattning 

som en viktig faktor för att de vill eller har velat stanna på företaget. PDD skulle kunna vara 

ett viktigt verktyg för att ge denna feedback, både under samtalet samt löpande under året. 

HR-partnern betonar vikten av uppskattning i vardagen, och PDD:n kan därmed sägas ha 

potential till att fylla en motiverande funktion under hela året. Dock menar flera av 

respondenterna att både chefer och medarbetare kan bli bättre på att visa denna vardagliga 

uppskattning gentemot varandra.  

 

Vad gäller prestationsutvärderingen och användandet av betyg i PDD-blanketten, kan detta 

vara ett sätt för chefen att ge konstruktiv feedback och eventuellt uppskattning till 

medarbetaren. Det är dock intressant att fråga sig hur pass användbart användandet av 

sifferbetyg är för att ge konstruktiv feedback. Vad gäller negativa aspekter, uttryckte två av 

respondenterna ett ogillande gentemot sifferbetyg, och menade att det kan råda olika 

uppfattningar om vad de olika betygsgraderna innebär. Detta kan sägas ifrågasätta det 

konstruktiva i att använda betyg. Samma sak gäller HR-partnerns fundering kring risken att 
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betygen kan påverka den anställdes motivation negativt om betygssättningen och dess 

motivering genomförs på fel sätt från chefens håll. Dessa uppfattningar ligger i linje med 

Kohns kritik av användandet av betyg i medarbetarsamtal. Vad som å andra sidan talar för 

användandet av betyg som ett redskap för att ge feedback är att två av tre medarbetare faktiskt 

uppskattar betyg, och att ingen av medarbetarna upplevt att betygen verkat hindrande. Flera 

av respondenterna pekade även på den tydlighet som användandet av betyg innebär. Detta kan 

leda till en ökad förståelse, det vill säga en tydlighet, om vilka utvecklings- och 

utbildningsinsatser som kan genomföras för att medarbetaren ska nå en förbättrad prestation 

eller få en mer givande arbetsuppgift. För att feedbacken ska vara givande är det dock viktigt 

att chefen motiverar sin bedömning, vilket också HR-partnern påpekade.  

  

6.3. Kompetensutveckling, karriärplanering och målsättning 

Vad gäller PDD-processens bidrag till medarbetarnas kompetensutveckling respektive 

karriärutveckling, ger respondenterna uttryck för spridda åsikter. Möjligheten till att nå en 

förbättrad prestation verkar vara kopplad till motivation då avdelningschefen angav detta som 

huvudorsak till att hon stannat på Nordea. Det blir då intressant att fundera över hur PDD-

samtalet kan bidra till förbättrad prestation. Ett sätt att nå en förbättrad prestation är genom att 

genomgå fortbildning i form av kurser. Vissa av respondenterna gav också uttryck för att 

samtalen kunde vara till hjälp i kompetensutvecklingen, då man under samtalet kunde enas 

om lämpliga åtgärder såsom kurser för att förbättra prestationen i sin nuvarande position. 

Även den tydlighet som flera av respondenterna tagit upp som ett av PDD:s bidrag skulle 

kunna leda till förbättrad prestation, även utan genomförandet av kurser. Här kommer 

feedback in som en viktig faktor för att den anställde ska få hjälp att kunna prioritera områden 

där prestationen måste förbättras.   

 

Vad gäller PDD:s medverkan till karriärutveckling verkar bidraget, inte särskilt förvånande, 

vara större i början av medarbetarens karriär på företaget. Tillgången till chefens kontaktnät 

kan tänkas vara mer viktigt för unga och nya medarbetare. Den yngre medarbetaren gav också 

uttryck för en mer positiv syn på PDD, vilket kan kopplas till att denne har erfarenhet av god 

hjälp och mycket stöd i ett tidigare PDD-samtal. Dock menade han att målen för sin karriär 

var relativt klara för honom redan innan samtalet, vilket talar emot PDD:s bidrag. Det är 

intressant att respondent B, som under cirka 20 års tid genomgått medarbetarsamtal på 

företaget, inte upplever att hon haft någon användning av samtalen i sin karriärplanering. 
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Även respondent C har upplevt ett begränsat antal givande samtal under sina cirka 30 år på 

Nordea.  

 

Vad gäller planeringen av karriären, är det intressant att PDD-blankettens punkt för 

karriärplanering grundar sig på chefens bedömning av medarbetarens potential och 

utvecklingsmöjligheter snarare än medarbetarens vilja och motivation till karriär. Det ligger 

däremot en risk i att chefens subjektiva bedömning sätter ett tak för medarbetaren och därmed 

begränsar dennes möjligheter till karriärutveckling. Eftersom personligt gillande kan påverka 

chefens bedömning är det möjligt att en annan chef skulle bedöma den anställdes möjligheter 

på ett helt annat sätt. Då Herzberg anger att upplevda utvecklingsmöjligheter är motiverande 

kan chefen ha en starkt reducerande effekt på den anställdes motivation. Därmed kan det vara 

av intresse att beakta möjligheten till att använda sig av flera olika bedömningskällor för att få 

en mer rättvis bedömning av den anställdes potential.   

 

Avgörande för huruvida PDD-processen bidrar till kompetens- och karriärutveckling verkar 

vara chefens agerande under och efter samtalet, och huruvida medarbetaren känner förtroende 

för denna. Stora möjligheter borde dock finnas till givande samtal, då cheferna i fråga ofta har 

stora kontaktnät och en större förståelse för organisationens uppbyggnad varvid de kan vara 

till stort stöd för individen. Även här syns feedback som en viktig faktor för PDD:s resultat. 

 

Vad gäller det gemensamma uppsättandet av mål, anses detta vara starkt kopplat till 

motivation enligt Lockes målsättningsteori. Även HR-partnern ger uttryck för vikten av 

uppsättandet av mål för att inspirera, motivera och förbättra prestationen. Blanketten som 

används skulle dock kunna ha en mer tydligt utpekad punkt där medarbetaren och chefen 

gemensamt kan formulera mål. Det finns möjlighet att specificera vilken fortbildning som ska 

genomgås samt vilka områden i arbetsbeskrivningen som ska prioriteras, men 

avdelningschefen efterlyser en punkt där det ges möjlighet att exakt specificera vad som ska 

göras för att nå fram till målen. Det verkar som att PDD skulle kunna göras mer motiverande 

än vad den är idag genom ett ökat fokus på delaktighet i formulerandet av mål. Locke anger 

att målen i sig är viktiga motiverande faktorer, och att en specificering av målen är av 

betydelse. Alla medarbetare visade också uppskattning för användandet av mål. Vidare 

betonas i teorin vikten av att målen som formuleras är engagerande för medarbetaren, och att 

chefen kan påverka detta engagemang genom att uppträda stödjande och att få medarbetarna 
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att känna självförtroende. Härmed betonas än en gång den viktiga roll som chefen innehar 

under hela processen. 

 

6.4. Medarbetarsamtalet i ett större sammanhang 

Mycket av det som fallstudien påvisat kan förklaras genom att medarbetarsamtalet ses som en 

del i ett större sammanhang där organisationskulturen och medarbetarsamtalets plats i denna 

kan spela stor roll. Då medarbetarsamtalen, i enlighet med Mikkelsens teori, ska ingå i ett 

större system blir såväl förberedelser som uppföljning viktiga delar att integrera i såväl 

organisation som kultur. Gällande förberedelserna påpekade avdelningschefen att dessa oftast 

tas lite för hastigt, både från chefens och från medarbetarnas håll. En möjlig orsak till 

bristande förberedelser kan vara hög arbetsbelastning och tidsbrist, eller att vikten av 

förberedelserna inte har kommunicerats till de anställda på ett tydligt sätt. Idag kan cheferna 

se sig ha betydligt viktigare arbetsuppgifter att fokusera på i det dagliga arbetet. De kan 

därmed vara tvungna att prioritera bort arbetet med PDD. Bristande förberedelser kan leda till 

att de anställdas motivation skadas, då exempelvis hastigt satta betyg inte avspeglar 

verkligheten.   

 

Uppföljningen av medarbetarsamtalet är också något som de flesta respondenterna såg som 

bristfällig. Vilken slags kontakt medarbetaren har med sin chef, samt huruvida egna initiativ 

till uppföljning tas, verkar vara faktorer som påverkar graden av uppföljning. Den syn chefen 

har på PDD kan också påverka huruvida uppföljning sker eller om resultatet av samtalet bara 

blir till ett papper som arkiveras. Det blir härmed tydligt att HR:s intentioner om månatliga 

uppföljningar inte fått fullt genomslag i organisationen.  

 

Både avdelningschefen och en av medarbetarna efterlyser någon form av stöd till chefen när 

det gäller medarbetarnas utveckling och PDD. En av medarbetarna har också uttryckt en 

undran över hur cheferna ska kunna ha tid och ork att ta itu med uppföljning och allt som 

kommer fram från PDD-samtalet. De önskar en ny typ av HR-funktion som kan ha det 

övergripande utvecklingsansvaret och sköta dokumentation och matchning mellan 

organisationens kompetens och behov. Idag är HR mer en kontrollfunktion som inte lägger 

sig i själva PDD-processen, men en av respondenterna menar att det skulle vara önskvärt på 

grund av cirkulationen av chefer, vilken kan skada kontinuiteten och helhetstänkandet i 
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organisationen. Kulturen kring PDD skulle därmed möjligen kunna stärkas, då någon med 

större möjlighet att engagera sig i PDD ges ansvaret för denna process.  

 

Samtliga respondenter upplever att det finns goda utvecklingsmöjligheter inom Nordea, och 

att det råder en kultur som uppmuntrar utveckling och utbildning. Denna kultur kan ses 

motiverande, då Herzberg anger att upplevda utvecklingsmöjligheter påverkar motivationen i 

positiv riktning. De respondenter som stannat inom organisationen i många år ger också 

uttryck för att utvecklingsmöjligheterna varit en bidragande faktor. Dessa möjligheter har 

vidare gjort att det funnits tillfälle att nå förbättrad prestation genom kompetensutveckling 

samt genom att skaffa sig mer givande arbetsuppgifter i form av karriärutveckling. Även 

dessa faktorer bidrar till uppfyllandet av inre behov och därmed motivation enligt Herzberg.  

  

Däremot verkar kulturen kring PDD vara relativt svag, då det inte pratas särskilt mycket om 

PDD på arbetsplatsen. En av medarbetarna uttrycker åsikten ”här pratar vi bara storaffärer.” 

Det finns dock inget som säger att PDD och vikten av affärer skulle behöva utesluta varandra. 

PDD måste se som ett medel för att kunna genomföra bättre affärer genom att de anställdas 

kompetens och prestation ökar. PDD är tänkt att vara ett strategiskt verktyg, och likaväl som 

att det pratas om andra strategier skulle det behöva pratas om PDD. Då Nordea arbetar med 

att försöka integrera företagets tre grundläggande värderingar i PDD-blanketten och arbetet 

kring PDD, finns dock möjligheter till att öka PDD:s vikt och plats i organisationskulturen. 

Om företaget kan skapa en flexibel och måttligt stark kultur, vilket enligt von Glinow och 

McShane är att föredra, borde möjligheter finnas till att skapa en kultur där medarbetarna 

engagerar sig i aktiviteter som bidrar till organisatorisk förbättring. I detta skulle kunna ingå 

att se till hela organisationens bästa och därmed se vikten av att använda ett verktyg som PDD 

för att uppnå organisatorisk effektivitet och utveckling över gränserna. Detta är också något 

som HR-partnern har gett uttryck för att det arbetas med, då en av de nya värderingarna är 

”Ett Nordea Team”. 

 

Slutligen har det i syftet som företaget specificerat gällande PDD betonats vikten av en 

fortlöpande dialog mellan chefen och medarbetaren. Detta ligger i linje med Mikkelsens teori 

där medarbetarsamtalet ska ses som del i ett större system istället för ett fristående samtal en 

gång om året. De intervjuade medarbetarna och avdelningschefen menar dock att dialogen till 

alltför stor del uppfattas som en årlig engångshändelse, och att såväl förberedelser som 

uppföljning får för lite fokus. Detta kan vara ett tecken på att den traditionella bilden av att ett 
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medarbetarsamtal är en engångsföreteelse under året fortfarande råder inom Nordea, och att 

de anställda ännu inte ser PDD som den process den är tänkt att vara. Det är dock möjligt att 

det faktiskt försiggår en fortlöpande dialog, men att denna inte kopplas ihop med begreppet 

PDD.  

 

7. Diskussion 

Ett av de områden som kan diskuteras vad gäller medarbetarsamtal, är huruvida samtalet även 

ska innehålla en diskussion om lön, vilket Nordeas policy möjliggör. En av anledningarna till 

detta verkar vara den tidigare diskuterade arbetsbelastningen på chefen. Avdelningschefen ger 

dock uttryck för åsikten att kombinationen av de två samtalen kan leda till för stort fokus på 

historik. Enligt Herzberg är utveckling en mer motiverande faktor än lön, och bör därför ges 

stort fokus i samtalet. Då det finns risk för alltför mycket uppmärksamhet på 

bedömningsmomentet på bekostnad av utvecklingsmomentet, kan det vara intressant att 

fundera över huruvida Nordeas policy ska ses över gällande kombinationen av löne- och 

medarbetarsamtal. 

 

Vad gäller prestationsutvärdering och användandet av betyg, går det inte att utesluta att detta 

generellt sett kan upplevas som hindrande, trots att ingen av medarbetarna angett detta. 

Förekomsten av höga eller låga betyg hos respondenterna har inte utretts, och det kan finnas 

en möjlighet att medarbetare som får låga betyg upplever dessa som hindrande i sin 

karriärutveckling, då betygen blir ett sätt att bedöma deras potential. Om chefen då grundar 

sin bedömning på felaktig basis, skulle detta kunna bli ett negativt hinder för den anställdes 

motivation. Dessutom är det möjligt att exemplifiering av prestationsbedömningen blir 

svårare när bedömningen grundar sig på sifferbetyg istället för mer beskrivande omdömen. Ett 

sätt att kringgå problemet skulle kunna vara sifferbetyg i kombination med en obligatorisk 

skriftlig motivering. 

 

En annan intressant diskussionsfråga rör de nya värderingarna som implementerats i Nordea. 

Dessa har starkt fokus på människan och dess betydelse för organisationen. Det blir då 

intressant att fundera över huruvida den rådande prestationsutvärderingen i form av betyg 

ligger i linje med de nya värderingarna. Då ett arbete pågår med att anpassa PDD efter de nya 

värderingarna finns också anledning att utvärdera vilka effekter betygen kan ha på 

medarbetarens självförtroende, samt vad risken för subjektiva bedömningar kan innebära. 
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Enligt Locke är medarbetarens självförtroende viktig för uppfyllande av mål, och denna 

aspekt bör därför beaktas.  

 

8. Slutsatser 

Denna studie syftade till att beskriva och förklara medarbetarsamtalets och de individuella 

utvecklingsplanernas bidrag till att medarbetare vill stanna och utvecklas på ett företag. Den 

teoretiska utgångspunkten var att viljan att stanna och utvecklas på företaget var beroende av 

individens arbetstillfredsställelse och motivation. Detta antogs kunna uppnås genom 

medarbetarsamtalet i form av uppskattning, konstruktiv feedback, utvecklingsmöjligheter, 

mål, individuell utveckling, samt genom den övergripande organisationskulturens påverkan. 

Vad gäller studiens frågeställning visade sig medarbetarsamtalets bidrag till viljan att stanna 

och utvecklas vara begränsat, trots att stor potential till att spela en betydande roll verkade 

finnas. Däremot var bidraget större hos de yngre medarbetarna än hos de äldre. Brister vi fann 

var utformningen av PDD i sig, PDD:s svaga plats i organisationskulturen, samt att kvaliteten 

på PDD var ojämn till följd av chefens roll och betydande påverkan. 

 

Chefens roll visade sig påverka huruvida PDD upplevdes som värdefullt eller inte. Chefens 

förmåga att ge konstruktiv feedback och uppskattning, samt om medarbetaren kände 

förtroende för chefen, spelade in. I de fall som medarbetaren upplevde att den feedback som 

framkom i medarbetarsamtalet var värdefull för den individuella utvecklingsplaneringen, 

kunde motivation uppstå genom antingen förbättrad prestation eller mer givande 

arbetsuppgift. Då chefens roll visade sig vara så central, borde träning av chefer i 

genomförandet av medarbetarsamtal därmed vara en viktig faktor för att få en jämnare 

kvalitet. Även deras benägenhet att ge beröm och uppskattning skulle kunna öka genom 

träning, liksom deras benägenhet att värdera PDD positivt. Ett annat sätt att stödja chefen 

samt göra kvaliteten på PDD mer jämn skulle kunna vara att integrera en ny typ av HR-

funktion i PDD-arbetet. Denna funktion skulle också kunna bidra med ett organisatoriskt 

helhetstänkande och koppla samman kompetens med behov.   

 

Vad gäller PDD:s utformning fann vi brister som skulle kunna påverka motivationen negativt. 

Intentionerna med ett medarbetarsamtal som har stort fokus på framtid och utveckling är 

goda, och skulle kunna bidra till motivation genom individuell utveckling. Dock förekom 

åsikter om att prestationsutvärderingen, som har historiskt fokus, upptog alltför mycket av 
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tiden under samtalet. Då även ett visst ogillande gentemot användandet av sifferbetyg 

uttrycktes, bör utformningen av prestationsutvärderingen ses över för att uppnå en större 

motiverande effekt. PDD borde även innehålla tydligare riktlinjer för formulerandet av mål. 

En uppskattning av användandet av mål förekom, och kan således tyda på en potentiell 

motiverande effekt.  

 

Vidare visade sig organisationskulturen kring individuell utveckling och upplevda 

utvecklingsmöjligheter vara stark. Möjligheten till kompetensutveckling var stor, vilket visade 

sig påverka motivationen positivt. Dock skulle PDD:s plats i organisationskulturen kunna 

stärkas, och viktiga faktorer såsom förberedelse och uppföljning måste bli bättre. Nyckeln till 

att nå framgång med PDD verkade vara att integrera verktyget och dess olika delar i 

organisationskulturen och i ett större system. Att koppla samman de nya värderingarna i 

företaget med PDD:s utformning är ett sätt för hur detta kan förverkligas. 

 

Slutligen kan sägas att det är en brist att PDD inte fungerar på det sätt som det är tänkt, då den 

kontinuerliga dialogen har potential att bidra till att medarbetare vill stanna och utvecklas 

inom företaget. Som det är idag verkar PDD:s syfte inte ha fått fullt genomslag i 

organisationen. Överlag stämmer mycket av intentionerna med PDD in på teorin, men hur 

PDD genomförs och upplevs i praktiken har inte lika stark koppling. Nyckeln är att minska 

gapet mellan intention och verklighet.    

.  

9. Förslag till framtida studier 

Då studien påvisade ett behov av en ny funktion med det övergripande ansvaret för 

medarbetarnas kompetens och utveckling skulle det vara intressant att titta närmare på hur 

detta skulle kunna utformas och användas. Även möjligheten att till en större grad skapa en 

databas baserad på medarbetarsamtalen där medarbetarnas kompetens, behov, vilja och 

potential kan matchas med organisatoriska behov skulle vara intressant att utreda.  

 

Då studien genomfördes pågick ett arbete med att implementera nya värderingar och koppla 

dessa till medarbetarsamtalet. Det skulle därmed vara intressant att om något år studera 

resultatet av eventuella förändringar. 
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Appendix 1: Intervjumall för HR-partnern 
 
 
 
SYFTE 

• Vad är Nordeas syfte med att ha ett medarbetarsamtal, en tillhörande blankett till 
PDD, samt efterföljande individuella utvecklingsplaner? 

• Hur kommuniceras syftet med PDD till respektive avdelningschef? 
• Vilken vikt fäster du som HR-ansvarig vid PDD och planerna? 

 
BLANKETTEN OCH SAMTALET 

• Hur har PDD-blanketten tagits fram?  
• Är, och i så fall på vilket sätt, Nordeas värderingar kopplade till PDD? 
• Hur utvärderas och förändras blanketten?  
• Hur följs resultaten av PDD och planerna upp från HR´s håll? 

 
KARRIÄRPLANERING, KOMPETENSUTVECKLING OCH MÅLSÄTTNING 

• Vilken vikt fäster Du vid PDD och planerna för medarbetarnas karriärplanering och 
kompetensutveckling? 

• Hur enkelt är det att få fortbildning om man vill ha det? 
• Vad är syftet med att skapa målsättningar i anslutning till PDD? 

 
BELÖNINGAR 

• Vilka typer av belöningar kan en medarbetare få? 
• Hur bra är avdelningschefen och medarbetare på att ge erkännande till varandra? 

 
PRESTATIONSBEDÖMNING 

• Varför används sifferbetyg i PDD-blanketten? 
• Finns det några risker med att använda sifferbetyg? 
 

MOTIV TILL ATT VILJA STANNA INOM FÖRETAGET 
• På vilket sätt kan PDD och planerna bidra till att personal stannar inom Nordea?  
• Vilka andra faktorer tror du kan påverka medarbetarnas benägenhet att stanna på 

företaget? 
 
ORGANISATIONSKULTUR 

• Vilken plats har PDD i Nordeas organisationskultur? Pratas det om PDD på 
företaget? 

• Hur ser Nordeas organisationskultur ut gällande medarbetarutveckling? 
• På vilket sätt kan Nordeas organisationskultur påverka medarbetarnas benägenhet att 

stanna i företaget? 
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Appendix 2: Intervjumall för avdelningschefen 
 
 
SYFTE 

• Vad är Nordeas syfte med att ha ett medarbetarsamtal, en tillhörande blankett till 
PDD, samt efterföljande individuella utvecklingsplaner? 

• Hur kommuniceras syftet med PDD till medarbetarna? 
• Vilken vikt fäster du som chef vid PDD och planerna? 
 

BLANKETTEN OCH SAMTALET 
• Hur går medarbetarsamtalet till? 
• Vad tycker du om PDD som det fungerar idag? 
• Vad får du för riktlinjer och utbildning från HRs håll när det gäller PDD? 
• Hur arbetar medarbetaren och den närmaste chefen med planen under året? 
• Hur enkelt är det att få fortbildning om man vill ha det?  
 

KARRIÄRPLANERING, KOMPETENSUTVECKLING OCH MÅLSÄTTNING 
• Vilken vikt har du fäst vid PDD och planerna för din egen karriärplanering och 

kompetensutveckling? 
• Hur bedöms en medarbetares vilja och inställning till karriär? 
• Hur enkelt är det att få fortbildning om man vill ha det? 
• Hur formuleras målen för det kommande året för varje medarbetare? 

 
BELÖNINGAR 

• Vilka typer av belöningar kan en medarbetare få? 
• Hur bra är avdelningschefen och medarbetare på att ge erkännande till varandra? 
 

PRESTATIONSBEDÖMNING 
• Vad anser du om användandet av sifferbetyg i PDD-blanketten? 
• Finns det några risker med att använda sifferbetyg? 
 

MOTIV TILL ATT VILJA STANNA INOM FÖRETAGET 
• På vilket sätt kan PDD och planerna bidra till att personal stannar inom Nordea?  
• Vilka andra faktorer tror du kan påverka medarbetarnas benägenhet att stanna på 

företaget? 
• Vad har varit dina främsta motiv till att stanna inom företaget? 
 

ORGANISATIONSKULTUR 
• Vilken plats har PDD i Nordeas organisationskultur? Pratas det om PDD på 

företaget? 
• Hur ser Nordeas organisationskultur ut gällande medarbetarutveckling? 
• På vilket sätt kan Nordeas organisationskultur påverka medarbetarnas benägenhet att 

stanna i företaget? 
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Appendix 3: Intervjumall för medarbetare 
 
 
SYFTE 

• Vad upplever du att syftet med PDD är? 
• Hur kommuniceras syftet med PDD till er medarbetare? 
• Vilken vikt fäster du som chef vid PDD och planerna? 
 

BLANKETTEN OCH SAMTALET 
• Vad tycker du om PDD som det fungerar idag?  
• Hur arbetar du som medarbetare tillsammans med den närmaste chefen med planen 

under året? 
• Sker det några uppföljningssamtal under året? 

 
KARRIÄRPLANERING, KOMPETENSUTVECKLING OCH MÅLSÄTTNING 

• Vilken vikt har du fäst vid PDD och planerna för din egen karriärplanering och 
kompetensutveckling? 

• Vad har du för tankar kring din egen karriärutveckling inom Nordea? 
• Hur enkelt är det att få fortbildning om man vill ha det? 
• Vad har användandet av mål för betydelse för dig? 
• Hur upplever du de mål som sätts upp i PDD? 

 
BELÖNINGAR 

• Vilka typer av belöningar kan en medarbetare få? 
• Hur bra är avdelningschefen och medarbetare på att ge erkännande till varandra? 

 
PRESTATIONSBEDÖMNING 

• Vad anser du om användandet av sifferbetyg i PDD-blanketten? 
• Har du upplevt användandet av sifferbetyg som hindrande? 

 
MOTIV TILL ATT VILJA STANNA INOM FÖRETAGET 

• På vilket sätt kan PDD och planerna bidra till att personal stannar inom Nordea?  
• Vilka andra faktorer tror du kan påverka medarbetarnas benägenhet att stanna på 

företaget? 
• Vad har varit dina främsta motiv till att stanna inom företaget? 

 
ORGANISATIONSKULTUR 

• Vilken plats har PDD i Nordeas organisationskultur? Pratas det om PDD på 
företaget? 

• Hur ser Nordeas organisationskultur ut gällande medarbetarutveckling? 
• På vilket sätt kan Nordeas organisationskultur påverka medarbetarnas benägenhet att 

stanna i företaget? 
 
 
 
 


