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Titel  
Utvecklingssamtal – en del av performance? 
 
Title  
Appraisal Interview – A Part of Performance? 
 
Författare  
Stina Falk och Veronika Norén 

 

Sammanfattning  
I denna kvalitativa studie har utvecklingssamtal och dess betydelse för performance undersökts. De frågeställningar 
som studien utgår ifrån rör hur chefer ser på utvecklingssamtal, vilka möjligheter och hinder som finns kopplade till 
dem, hur de kan utvecklas samt om det finns faktorer som kan ha betydelse för att påverka företagets strävan mot 
performance. För att besvara frågeställningarna intervjuades nio chefer och resultatet presenteras utifrån 
frågeställningarna.  
 
Utvecklingssamtal kopplat till performance var inte självklart för cheferna att resonera om, då många inte funderat 
kring detta tidigare. Det framkommer att samtliga chefer är positivt inställda till utvecklingssamtal. Cheferna ger 
också uttryck för olika möjligheter och hinder i utvecklingssamtalen. Det finns viss överensstämmelse mellan det 
undersökta företagets direktiv för utvecklingssamtal och chefernas hantering och syn på utvecklingssamtal. Dessutom 
menar de flesta av cheferna att den mall som är grundläggande för hur utvecklingssamtalen hålls på företaget har 
brister. Cheferna anser att det finns skillnader mellan produktionsarbetare och tjänstemän i flera aspekter gällande 
utvecklingssamtal. 
 
I analysen framkommer att det finns olika förutsättningar i utvecklingssamtalen utifrån tre faktorer; hantering, 
direktiv och kontext. Det finns förutsättningar som kan vara positiva för utvecklingssamtalens påverkan på 
performance och det förekommer även förutsättningar som kan innebära svårigheter för denna påverkan.  
 
Utifrån resultatet har två slutsatser framkommit. Den första är att utvecklingssamtalens förutsättningar kan verka 
avgörande för deras påverkan på performance. Den andra slutsatsen är att utvecklingssamtalen torde prioriteras 
utifrån ett mer långsiktigt perspektiv i organisationen för att de ska kunna ha betydelse för performance.  
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1. INLEDNING  
Human Resource Management (HRM) som kännetecknas av förståelse och 
uppmärksamhet av samspelet och dynamiken mellan individ och organisation 
har fått stort genomslag på arbetsmarknaden (Brewster & Larsen, 2000). Genom 
detta har även de immateriella och mänskliga resurserna fått en ökad betydelse 
för organisationers lönsamhet och framgång, enligt författarna. Därför anses det 
vara betydelsefullt hur de mänskliga resurserna i en organisation hanteras enligt 
Brewster & Larsen (2000). Anställda i en organisation kan bidra med innovativa 
tankar och idéer som leder till utveckling och därför kan de mänskliga 
resurserna ses som en av organisationers viktigaste resurser (Brewster & Larsen, 
2000). Ett tillvägagångssätt för att kunna tillvarata de mänskliga resurserna i 
organisationer kan vara genom utvecklingssamtal (Cook & Crossman, 2004). 
 
Utvecklingssamtal kan bidra till att skapa bättre prestationer hos medarbetarna i 
organisationen, då samtalen kan leda till ökad känsla av delaktighet och 
medverkan i arbetet (French & Bell, 1999). Utvecklingssamtal ses som ett sätt 
att utveckla medarbetarna och syftet med dessa samtal är även att utveckla 
organisationer (Ronthy�Österberg & Rosendahl, 1999). Dessa författare menar 
också att utvecklingssamtal sedan 1980-talet har haft stor betydelse då 
organisationer insett vikten av god kommunikation. Genom att ge medarbetarna 
förutsättningar för både personlig och yrkesmässig utveckling kan det leda till 
utvecklingsmöjligheter även för organisationen (Ronthy�Österberg & 
Rosendahl, 1999).  Att vara en utvecklingsinriktad organisation anses vara allt 
viktigare på dagens arbetsmarknad då konkurrensen har hårdnat och kvalitet i 
samtliga delar av organisationen blivit allt mer betydelsefullt (Mikkelsen, 1998). 
För att tillmötesgå marknaden krävs det enligt Mikkelsen (1998) att både 
organisationer och individer lär och utvecklas och således kan 
utvecklingssamtalen vara en väg att skapa möjligheter till detta. Enligt 
ovanstående kan utvecklingssamtal anses vara viktigt för organisationer. 
 
Vi blev tillfrågade av Getrag All Wheel Drive AB (benämns Getrag AWD i 
studien) i Köping att studera processen för utvecklingssamtal då företaget hittills 
tillämpat samma mall och direktiv för hur utvecklingssamtalen bör genomföras i 
flera år. Avdelningen för Human Resource (HR) på Getrag AWD och vi 
författare är intresserade av vad dagens utformning av utvecklingssamtal kan ge 
och hur cheferna ser på dessa. Även hur samtalen skulle kunna bli ett led i att 
bidra till Getrag AWDs övergripande mål performance är intressant att studera. 
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1.1 Den studerade organisationen 

Getrag AWD är en industri som tillverkar fyrhjulsdrift och hjulupphängningar 
till personbilsmarknaden. Koncernen Getrag Corporate Group har cirka 13 000 
anställda runt om i världen och har huvudkontor i Tyskland. Koncernen är 
indelad i Getrag Group, Getrag FORD transmission, Getrag Asia Pacific och 
Getrag Americas. Den organisation som här undersökts tillhör Getrag Group, 
vilket innebär att verksamheten karaktäriseras av utveckling och produktion av 
växellådor, differential axlar och kraftuttagsaxlar1. Organisationen är belägen i 
Köping. 
 
Den studerade organisationen har 963 anställda, varav 743 arbetar i produktion 
och 220 är tjänstemän. Utav de anställda innehar 63 personer chefsposition med 
personalansvar fördelat på olika hierarkiska nivåer i organisationen2.  
 
Getrag AWD har funnits i Köping sedan 1:a januari 2004, tidigare tillhörde 
fabriken Volvo Personvagnar AB. Genom ägarbytet fick fabriken i Köping en 
ny ställning på marknaden som innebar fler kunder och större konkurrens. 
Denna marknadsförändring ledde till att fabriken i Köping måste agera mer 
flexibelt, produktivt och innovativt än tidigare. Dessa krav medför också att 
Getrag AWD i Köping har större utvecklingsmöjligheter än tidigare3. 
 
Det övergripande målet för Getrag AWD är performance, vilket kortfattat 
innebär att allt som organisationen utför ska leda till hög prestation och därmed 
organisationsframgång för Getrag AWD. Detta mål gäller organisationens 
samtliga områden och avdelningar, därmed ses även utvecklingssamtalen som 
en del i strävan mot performance. Syftet med utvecklingssamtal för Getrag 
AWD, utifrån deras verksamhetsinstruktion för utvecklingssamtal med 
utvecklingsplan4, är att det är ett i förväg avtalat, förberett och återkommande 
personligt samtal mellan närmsta chef och medarbetare, som behandlar 
medarbetarens framtida arbetssituation. Statistiken över avklarade samtal 2007 
var 91 procent. 

                                         
1 www.getrag.com, 2008-04-09  
2 Samtal med personal på HR-avdelningen, 2008-04-07  
3 Samtal med personal på HR-avdelningen, 2008-04-07 
4 Getrag AWDs verksamhetsinstruktion för utvecklingssamtal med utvecklingsplan (2008) 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka cheferna på Getrag AWDs syn på 
utvecklingssamtal, samt att undersöka hur utvecklingssamtalens genomförande 
kan ha betydelse för företagets strävan mot performance. Syftet har mynnat ut i 
följande frågeställningar: 
 

1. Hur ser cheferna på utvecklingssamtal idag och hur hanteras dessa? 

2. Vilka möjligheter respektive hinder finns i genomförandet av 
utvecklingssamtal? 

3. Hur kan utvecklingssamtalen utvecklas? 

4. Finns det faktorer i utvecklingssamtalen, i så fall vilka, som kan ha 
betydelse för att påverka företagets strävan mot performance? 

 

1.3 Centrala begrepp 
Nedan definieras de begrepp som är centrala för studien.  

1.3.1 Utvecklingssamtal 
Ett centralt begrepp som vi anser betydelsefullt att definiera är 
utvecklingssamtal. Detta kan även benämnas som medarbetarsamtal (Mikkelsen, 
1998), men vi har i uppsatsen valt att använda begreppet utvecklingssamtal 
eftersom det är den benämning Getrag AWD använder. Engquist (1990) 
definierar utvecklingssamtal som en förberedd och regelbundet återkommande 
diskussion mellan chef och medarbetare som avhandlar verksamhetens mål och 
medel och som präglas av ömsesidighet. Hilmarsson (2003) menar att 
utvecklingssamtal är ett styrmedel för att stärka relationer, samarbete och 
inflytande vilket även kan höja prestationsförmågan hos varje medarbetare. 
Detta är två definitioner som även liknar Getrag AWDs egna definition av 
utvecklingssamtal. I vår studie har vi valt att utgå från Engquist (1990) och 
Hilmarssons (2003) definitioner att utvecklingssamtal är en förberedd, 
återkommande diskussion mellan chef och medarbetare samt att det är ett 
styrmedel för att stärka relationer som ett led i att kunna höja medarbetares 
prestationsförmåga.  

1.3.2 Performance 
Ett annat centralt begrepp i vår studie är performance. Performance kan ha olika 
betydelser i olika sammanhang. I vår uppsats är performance kopplat till 
organisationens förmåga att vara högpresterande i alla delar av verksamheten. 
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En definition av performance utifrån Allen, Dawson, Wheatley & White (2008) 
är att organisationer kan bli högpresterande och uppnå performance genom att ta 
tillvara på sina egna kompetenser. Dessa organisationer förmår även att skapa 
ökad förståelse för marknaden och dess möjligheter, de är mer kreativa och 
innovativa samt bättre problemlösare. Chow & Liu (2007) definierar 
performance som prioritering av kvalitet och värdesättande av detta i en 
organisations samtliga arbetsområden. Dessa författare poängterar även att 
organisationer som strävar efter performance också stödjer och förstärker HR-
aktiviteter. Mot bakgrund av detta, att performance i organisationer 
kännetecknas av en vilja att bli högpresterande och där kompetens och kvalitet 
värdesätts i samtliga arbetsområden, har vi valt att utgå från dessa definitioner i 
vår studie.  
 
1.4 Disposition 
Nedan följer en presentation av studiens upplägg och dess innehåll för att 
underlätta vidare läsning. 
 
Kapitel 2. Här redovisas en teoretisk referensram med relevanta teorier för 

vår studie. Kapitlet är indelat i tre avsnitt; vad är 
utvecklingssamtal, hur genomförs utvecklingssamtal samt vilka 
aspekter som finns i utvecklingssamtal och hur de kan påverka 
performance.  

 
Kapitel 3. I detta kapitel återfinns en beskrivning av våra metodologiska 

utgångspunkter, studiens upplägg och genomförande samt hur 
resultatbearbetning och analys gjorts. 

 
Kapitel 4. Här presenteras studiens resultat utifrån både dokument och 

genomförda intervjuer. Kapitlet är indelat i fyra olika avsnitt; 
direktiv, chefers syn och hantering, möjligheter och hinder samt 
efterfrågade förbättringar. 

 
Kapitel 5. I detta kapitel finns en resultatdiskussion som baseras på tre 

huvudområden, där resultatet analyseras utifrån den teoretiska 
referensramen.  

 
Kapitel 6. Detta kapitel berör studiens slutsatser och förslag till vidare 

forskning. 
 
Kapitel 7. Här återfinns en kritisk reflektion över studien och vårt 

tillvägagångssätt. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel redovisas teori kring utvecklingssamtal, vad de är, hur de 
genomförs samt hur de kan bidra till performance. De två första avsnitten är av 
mer normativ karaktär, men finns med för att ge en bild av hur 
utvecklingssamtal kan uppfattas och hur de kan genomföras. 

2.1 Vad är utvecklingssamtal? 
Utvecklingssamtal beskrivs som en formell och organisatoriskt sanktionerad 
aktivitet som vanligtvis äger rum en till två gånger per år (De Nisi & Pritchard, 
2006; Engquist, 1990). Det beskrivs även som en formell metod som är till för 
att planera, utveckla och utvärdera medarbetarna (Boxall & Purcell, 2003). 
Utvecklingssamtal sägs också vara ett bra tillfälle för ledningen att föra ut 
organisationens mål, strategier, värderingar och förändringar till individerna, 
samtidigt som det ger medarbetarna tillfälle att föra information uppåt i 
organisationen (Hilmarsson, 2003). Det är enligt Cook & Crossman (2004) ett 
koncept för att förbättra och utveckla de mänskliga resurserna och 
utvecklingssamtalens format kan variera från organisation till organisation.  
 
Medarbetarsamtal anses inte vara samma sak som vardagliga samtal på 
arbetsplatsen (Mikkelsen, 1998). Författaren menar att vardagliga samtal kan 
styras av slumpen och poängterar också att medarbetarsamtal ofta blir ett 
isolerat samtal mellan chef och medarbetare, helt opåverkat av och utan 
konsekvenser för verksamhetens drift och utveckling. Boxall & Purcell (2003) 
hävdar att allt för många chefer ser utvecklingssamtalen som en rutin som måste 
göras medan de anställda ser samtalen som en utvecklingsmöjlighet och ett 
tillfälle att få återkoppling på sina prestationer. För att öka chefers motivation 
till utvecklingssamtal kan de behöva utbildning i hur samtalen ska hållas och 
syftena med dessa (Boxall & Purcell, 2003).  
 

2.1.1 För organisationen 
Organisationernas vanligaste uttalade syfte med medarbetarsamtal enligt 
Mikkelsen (1998) är att utforma mål, kartlägga kompetensbehov och önskemål 
om karriärutveckling, lägga grunden för beslut om utvecklingsåtgärder, karriär 
och lön samt belöningar. Till de vanligaste syftena hör också att förbättra 
medarbetarens och organisationens prestationer, motivera anställda och lägga 
grunden för ersättningsplanering samt skapa förutsättningar för samarbete och 
utveckling (Mikkelsen, 1998; Engquist, 1990). Även förbättringar av 
förhållandet mellan chef och medarbetare samt förbättrad trivsel och miljö är 
vanliga syften med samtalen (Mikkelsen, 1998; Engquist, 1990).  
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Då chefer ofta inte har tillräcklig vetskap om vilka prestationer som efterfrågas i 
organisationen kan det leda till att individer som arbetar och strävar efter att 
bidra till performance möjligen inte blir tillräckligt uppmärksammade (Boxall & 
Purcell, 2003). Det sägs bero på att chefer kan ha bristfälliga uppgifter över 
vilka prestationer som ska fokuseras för att de ska kunna bidra till performance. 
Goda syften i formella utvecklingssamtal kan därmed bli kopplade till negativa 
resultat, då det kan förekomma stora variationer i hur chefer utvecklar samtalen 
(Boxall & Purcell, 2003).  
 
Utvecklingssamtal är en del av organisationens sociala kontext och denna 
kontext spelar stor roll för samtalens effektivitet och hur medarbetarna i 
organisationen uppfattar nyttan med utvecklingssamtal (Levy & Williams, 
2004). Författarna menar även att genom att identifiera, mäta och definiera 
organisationskontexten kan det gå att finna de värderingar som skapar en 
väsentlig förståelse för att förbättra och förstärka utvecklingssamtal och dess 
effektivitet. En organisation som har en kultur som främjar lärande och välkända 
HR-strategier har jämfört med organisationer utan dessa egenskaper ett mer 
tillmötesgående klimat och skapar därmed goda förutsättningar för 
utvecklingssamtal (Levy & Williams, 2004). Vidare poängteras i samband med 
främjande av lärandekultur att både individer och organisationer måste lära i 
dagens arbetsliv och att organisationer inte kan lära om inte individerna gör det 
(Mikkelsen, 1998). 
 

2.1.2 För individen 
När det ses till vad som är av betydelse på individnivå gällande 
utvecklingssamtal, kan det vara av vikt att individerna får utrymme och tid att 
uttrycka sina perspektiv, har möjlighet att bli inspirerade av det som 
framkommer och få förklaringar på hur chefen värderar deras arbetsinsats 
(Whiting, Kline & Sulsky, 2008). Ett av utvecklingssamtalens syften utifrån att 
de ska kunna bidra till performance är, enligt Boxall & Purcell (2003), att skapa 
individuella utvecklingsplaner, diskutera kritiska framgångsfaktorer i arbetet och 
tala om eventuella befordringar. Utvecklingssamtal kan således ge ett relevant 
underlag för ledare i organisationen till att förbättra medarbetarnas individuella 
prestationer (De Nisi & Pritchard, 2006; Hilmarsson, 2003). För att 
medarbetarsamtal ska kunna förbättra individuella prestationer är det viktigt att 
aspekter som är av betydelse för arbetet, trivseln och utvecklingen för den 
enskilde tas upp (Mikkelsen, 1998).  
 
Medarbetarsamtal ses vara grunden till trivsel, utveckling och lärande samt 
medarbetarnas förmåga att bidra till organisationen (Mikkelsen, 1998). 
Författaren menar även att de integrerande sidorna av medarbetarsamtal gör dem 
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till en viktig del av HRM. Ett integrerat perspektiv på medarbetarsamtal kan 
utgå från företagets strategiska mål och utgöra grunden för en kontinuerlig 
dialog mellan chef och medarbetare som tar tillvara de anställdas och 
organisationens olika behov (Mikkelsen, 1998). Viktigt i samtalen är även att 
chefen får möjlighet att lära känna medarbetarna mer personligt och även få en 
diskussion om hur varje individ uppfattar chefens ledarskap samt deras relation 
(Engquist, 1990; Hilmarsson, 2003). Dock kan viss frustration upplevas hos 
medarbetarna i utvecklingssamtal då dessa kan införliva förhoppningar gällande 
exempelvis belöningar och utveckling som sedan inte omsätts i handling (Boxall 
& Purcell, 2003). 
 
Medarbetarsamtal kan vara både relevanta och användbara för alla parter i 
organisationer, även om tendensen är att ju högre befattning desto troligare att 
medarbetarsamtal upplevs som meningsfulla (Mikkelsen, 1998). 
 

2.2 Hur genomförs utvecklingssamtal? 
Vid genomförandet av medarbetarsamtal krävs flexibilitet, även om det finns en 
fast ram och fasta punkter som ska klaras av (Mikkelsen, 1998). Samma 
författare menar även att varje samtal måste planeras och genomföras i 
överensstämmelse med behov och personlighet hos båda parter. Vidare anses 
samtalets utveckling även vara beroende av organisationskultur samt vilken roll 
och ställning cheferna har. I de fall innehållet är relevant och specialiserat på 
den specifika medarbetaren kan det vara ett led i att skapa effektiva 
utvecklingssamtal som kan kännas mer givande för både medarbetaren och 
organisationen än om upplägget vore annorlunda (Engquist, 1990). Vikten av 
förberedelse poängteras då utvecklingssamtalen ska vara planlagda och 
förberedda samtal samt att samtalets syfte ska preciseras en tid innan, så att båda 
parterna kan komma väl förberedda för att det ska kunna bidra till organisatorisk 
effektivitet (Boxall & Purcell, 2003; Engquist, 1990).   
 
Även om utvecklingssamtalet är förberett och individanpassat behöver det inte 
betyda att det skapas en kvalitativ kommunikation, även andra aspekter kan vara 
betydelsefulla för att skapa tillit och kvalitet i samtalet (Engquist, 1990). Dessa 
är bland annat empati, sympati och hänsyn. Vidare menar författaren att ett 
utvecklingssamtal av hög kvalitet karaktäriseras av att nå ett djup i olika 
diskussionsområden och inte endast beröra frågor ytligt. En person som är 
duktig på att hålla utvecklingssamtal kan ha lättare att skapa djupgående 
diskussioner samt hantera de ovannämnda aspekterna (Engquist, 1990). 
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2.2.1 Innehåll i utvecklingssamtal 
Många organisationer har checklistor som kan användas som ett stöd för chefen 
i utvecklingssamtalet och detta kan vara att föredra, men enligt Engquist (1990) 
finns även andra hjälpmedel för chefen att använda sig av i utvecklingssamtal. 
Dessa kan vara uppföljning från tidigare samtal, arbetsresultat, kommande 
arbetsuppgifter samt planer och behov av utvecklingsåtgärder. Det är också 
vanligt att gå igenom arbets- och utvecklingsmål för kommande period och även 
utvecklings- och karriärönskemål är ett vanligt område (Boxall & Purcell, 2003; 
Mikkelsen, 1998). I medarbetarsamtal kan också en genomgång av förväntat 
eller önskat stöd för uppsatta mål och förbättringsåtgärder gällande 
kommunikation, samarbete och trivsel ingå (Mikkelsen, 1998). Författaren 
menar även att en kontroll av ömsesidig förståelse för arbetssituation, mål och 
handlingsplaner är en sedvanlig del av innehållet i medarbetarsamtal. Även 
Hilmarsson (2003) poängterar att viktiga delar att tänka på i utvecklingssamtal 
är att klargöra situationen, ta reda på vad medarbetaren vill, skapa 
handlingsplaner samt utvärdera och repetera överrenskommelser. Författaren 
menar också att uppföljning av samtalen under året är betydelsefullt, eftersom 
det ofta kan vara uppföljningen som skapar utveckling. 
 
En aspekt som framkommit i forskningen kring prestationsbedömningar i 
utvecklingssamtalen är att den ofta fokuserat på att förbättra mätningen av 
prestationen och inte så mycket på att verkligen förbättra prestationerna (De Nisi 
& Pritchard, 2006). Med detta menas att det som framkommer gällande detta 
måste tas tillvara för att generera skillnad i framtida prestationer. Att 
medarbetarna behandlas och bedöms rättvist gällande prestationsbedömningar 
kan även ha positiv påverkan på deras trivsel och arbetstillfredställelse 
(Mikkelsen, 1998).   
 

2.3 Aspekter i utvecklingssamtal samt deras påverkan på performance 
För att ett system för utvecklingssamtal ska anses vara effektivt och givande 
krävs det att de är accepterade av de personer i organisationen som är 
involverade i processen, det vill säga berörda chefer och medarbetare samt 
utvecklingssamtalens uppdragsgivare i organisationen (Cook & Cross, 2004). 
Utvecklingssamtal som upplevs som givande för både medarbetare och chef 
skulle kunna resultera i bättre utvecklingsmöjligheter för medarbetaren och 
därigenom även bättre möjligheter för organisationen att bli högpresterande och 
främja dess strävan mot performance (Levy & Williams, 2004). Om 
utvecklingssamtalen skulle ge positiva upplevelser hos medarbetarna, skulle det 
kunna leda till positiva aspekter som förbättrad arbetsprestation (Kuvaas, 2006). 
Ytterligare effekt av utvecklingssamtal enligt samma författare är att det finns 
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möjligheter för medarbetare att få en känsla av att vara värdefulla och en del av 
organisationen.  
 

2.3.1 Aspekten av att diskutera mål i utvecklingssamtal 
Om medarbetare i en organisation får överordnade strategier, mål och visioner 
förmedlade och kommunicerade till sig i utvecklingssamtal, skulle de kunna 
uppleva ett högre engagemang för sitt arbete och sina uppgifter, vilket kan leda 
till bättre arbetsprestationer (Kuvaas, 2006). Organisationer som kommunicerar 
ut sina mål tydligt kan förhoppningsvis på sikt se positiva resultat av att ha 
tydliggjort målen i organisationen då medarbetarna kan bli mer delaktiga och 
därmed prestera bättre (Boxall & Purcell, 2003; Hilmarsson, 2003). Denna 
utveckling skulle förenklat kunna ske genom att i ett första steg fastställa målen 
inom olika områden och sedan implementera och utveckla dem i organisationen 
(Boxall & Purcell, 2003). Vidare menar författarna att detta efter en tid kan 
resultera i kostnadseffektiv produktion, organisationsflexibilitet och social 
legitimitet. Genom att kommunicera strategiska mål och visioner till anställda i 
utvecklingssamtal kan motivationen att genomföra uppgifter i arbetet och 
samtidigt känna en tillfredsställelse i det öka (Kuvaas, 2006). Det påstås bero på 
att arbetet upplevs och känns mer meningsfullt när det finns ett sammanhang 
som medarbetaren kan se sig själv i. En tydligare bild gällande mål och 
definitioner av de egna arbetsuppgifterna kan framkomma hos de medarbetare 
som har genomfört medarbetarsamtal (Mikkelsen, 1998).  
 

2.3.2 Aspekten av delaktighet i utvecklingssamtal 
Att låta medarbetare delta i beslut och lösa problem är enligt Appelbaum, 
Beiley, Berg & Kallebergs (2000) studie ett arbetsätt som karaktäriserar high-
performance systems, där utvecklingssamtal kan innefattas. Dessa system ses 
vara till fördel både för organisationer och medarbetare, då organisationer 
genom detta kan bli högpresterande och därmed också sänka sina kostnader. 
Förutsättningarna för att bli högpresterande och nå performance är enligt 
Appelbaum et al. (2000) kopplade till förmågor, motivation och möjligheter, där 
performance är resultatet av en funktion av dessa.  

 
Performance = Function (Ability, Motivation, Opportunity) 

 
Med detta menar författarna att anställda presterar bättre när de får använda sina 
kompetenser och färdigheter, stimuleras till motivation samt när arbetsmiljön är 
tilltalande både gällande funktion och säkerhet. Vidare anser Appelbaum et al. 
(2000) att arbetssystem som är inriktade på high-performance är verksamma 
eftersom systemet genererar ett arbetsklimat som motiverar och inspirerar 
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medarbetarna genom möjligheterna till delaktighet. Genom ett sådant arbetssätt 
skapas, förutom ovannämnda resultat, även en känsla av ökad delaktighet och 
arbetstillfredsställelse hos medarbetarna, större tillit till chefer och en upplevelse 
av mindre stress. Om medarbetare upplever delaktighet i samband med 
utvecklingssamtal kan det bidra till ökad upplevelse av delaktighet i 
organisationen men även motivation till att utföra sina arbetsuppgifter och ökad 
arbetstillfredställelse (Hilmarsson, 2003; Levy & Williams, 2004).  
 
Relationen mellan människor och mellan människor och arbete, ledningens 
trovärdighet samt ledningens värderingar kan särskilt gynna samverkan som 
bygger på delaktighet från medarbetarna i beslutsfattande och kontroll över 
arbetet (Hall, 1990). Samma författare menar således att samverkan kan uppnås 
delvis genom utvecklingssamtal, då dessa ger möjlighet för medarbetarna att 
påverka sitt arbete. Denne anser vidare att samverkan är en utlösande faktor till 
kompetensprocessen och att samverkan bygger på delande av makt i en 
organisation. Samverkan tycks enligt författaren leda till ökad 
arbetstillfredsställelse och stolthet, ökat ansvar, engagemang samt minskad 
frustration. Att skapa delaktighet genom samverkan kan bidra till att en känsla 
av identitet och uppskattning i en organisation uppnås (Hall, 1990). 
Medarbetarna kan bli mer verksamma och möjligheterna att de delger sina 
åsikter på hur verksamheten kan bedrivas på bästa sätt främjas. Samverkan och 
delaktighet kan ha en positiv inverkan till att bli en högpresterande organisation, 
detta genom främjandet av förbättringsförslag och goda prestationer hos 
medarbetarna (Hall, 1990). Samverkan i och tillhörighet till organisationen 
grundlägger engagemang och kreativitet för arbetsuppgifter som kan bidra till 
kompetens och slutligen höga prestationer enligt författaren. Samverkan innebär 
att dela makt, det är således inte endast att fråga om medarbetarnas synpunkter 
utan att låta dem vara med och påverka, vilket de kan ges möjlighet till i 
utvecklingssamtal. De faktorer som nämnts hänger samman med samverkan och 
bygger på delaktighet och påverkar i slutändan prestationen varför delaktighet 
kan ses som mycket viktigt (Hall, 1990). 
 

2.3.3 Aspekten av kommunikation i utvecklingssamtal 
En frekvent kommunikation mellan medarbetare och chef kan bidra till att 
medarbetarna presterar bättre och deras motivation ökar (Levy & Williams, 
2004). God kommunikation i organisationer kan också bidra till att skapa 
engagemang för arbetsuppgifterna hos medarbetarna (Dutton, Dukerich & 
Harquail, 1994). Utvecklingssamtalen anses vara av vikt för att kunna bygga 
upp förtroende mellan cheferna och medarbetarna som kan resultera i bra och 
öppen kommunikation i organisationen (Levy & Williams, 2004; Hilmarsson, 
2003). Som ett resultat av bra kommunikation kan medarbetarna känna 
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attraktivitet till sitt arbete och samhörighet med den organisation de arbetar i. 
Känner medarbetare detta skulle de kunna agera mer för hela organisationens 
vinning (Dutton, Dukerich & Harquail, 1994). Dessa medarbetare ser, enligt 
författarna, en större helhet och presterar inte bara på basis av det som gynnar 
den egna individen. Det anses även vara viktigt för organisationer att lyssna på 
och föra en dialog med sina arbetare eftersom de kan ha en större förståelse och 
kunskap om den dagliga produktionen än cheferna (Brewster & Larsen, 2000). 
Författarna anser att en av chefernas stora uppgifter därmed blir att förstå sina 
medarbetare, uppskatta deras talanger och förmågor samt att kunna motivera 
dem så att de kan känna sig hängivna i sitt arbete. Detta för att organisationen 
ska kunna prestera bättre. 
 
En förutsättning för att kunna ha en öppen kommunikation mellan chef och 
medarbetare kan vara att skapa tillit i utvecklingssamtalen, då spelar faktorer in 
som att cheferna stödjer medarbetarna, ger återkoppling samt påvisar 
karriärmöjligheter (Whiting, Kline & Sulsky, 2008). Författarna menar att en 
sådan tillit gentemot sina chefer kan leda till att medarbetare upplever 
tillfredställelse med utvecklingssamtal. I de fall medarbetaren känner låg tillit 
till ledning och chef kan detta leda till att de inte uppskattar ledningen och 
chefens värderingar samt har svårt att acceptera återkoppling från dessa (Levy & 
Williams, 2004). 
 
Kommunikation har också, enligt De Nisi & Pritchard (2006), betydelse när det 
gäller att få medarbetarna att ta emot kritik som framkommit i 
utvecklingssamtalen. Om återkoppling från cheferna ges i utvecklingssamtalen 
på ett konstruktivt sätt samt att medarbetaren tar till sig och accepterar detta 
skulle det kunna bidra till att medarbetaren blir mer benägen att hantera 
förändringsförslag (De Nisi & Pritchard, 2006). Hur väl en medarbetare 
upplever att kommunikationen med chefen fungerar kan påverka hur väl denne 
trivs med sitt arbete och genom återkoppling skulle medarbetaren kunna prestera 
bättre i arbetet (Miles, Patrick & Wesley, 1996; Mikkelsen, 1998). 
Kommunikation ses genom detta vara viktig för arbetstillfredsställelse (Miles, 
Patrick & Wesley, 1996).  
 

2.3.4 Aspekten av utvecklingssamtalen som kompetensförsörjande 
En av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till för en organisation som strävar 
mot performance via sina medarbetare är en effektiv utveckling av kompetensen 
(Boxall & Purcell, 2003). Utvecklingssamtal kan ses som ett verktyg för att 
kunna identifiera individers kompetenser men även för att möjliggöra utveckling 
och planering av dessa (Ubeda & Santos, 2007). För att kunna åstadkomma 
utveckling, både för organisation och individ, är det av vikt att chef och 
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medarbetare gemensamt diskuterar värdet av kompetensutveckling samt att se 
över vilka erfarenheter och idéer som kan byggas vidare utifrån denna 
diskussion (Ubeda & Santos, 2007). Medarbetarsamtal kan vara ett av 
huvudinstrumenten för att sätta igång och vidmakthålla lärande- och 
kompetensutvecklingsprocesser, som i sin tur kan leda till att en organisation 
blir högpresterande (Mikkelsen, 1998). 
 
Före 2000-talet sågs planerad kompetensutveckling på arbetsplatser som ett 
huvudsyfte för att utveckla medarbetarna men på senare år har 
kompetensutvecklingen även fått större betydelse för att försäkra utveckling av 
organisationen (Jacobs & Russ-Eft, 2001). I utvecklingssamtal finns goda 
möjligheter att upprätta kompetensutvecklingsplaner för medarbetarna. 
Planerade kompetensutvecklingstillfällen kan bidra till att mål för 
organisationsutveckling kan fortleva i verksamheten, vilket innebär att speciellt 
planerad kompetensutveckling i arbetet kan vara till hjälp för att garantera att 
påbörjat utvecklingsarbete i organisationen kommer fortlöpa (Jacobs & Russ-
Eft, 2001). Författarna menar även att utan satsningar på kompetensutveckling 
kan det vara svårt att få till en lyckad organisationsförändring och utveckling, 
vilket i så fall kan hämma möjligheterna för en organisation att bli 
högpresterande. Genom att uppmuntra och påvisa vikten av medarbetarens eget 
engagemang i sin kompetensutveckling kan det leda till att medarbetarna får 
tydligare perspektiv över sina egna prestationers betydelse för organisationens 
framtid (Ubeda & Santos, 2007). Författarna menar att synliggöra individuella 
kompetenser på samtliga hierarkiska nivåer är viktigt för en organisations 
framgång. När en organisation är medveten om vilken individuell kompetens 
som behövs i olika processer, på olika nivåer, kan utvecklingssamtalen vara ett 
verktyg för att utveckla och identifiera de mänskliga resurserna (Ubeda & 
Santos, 2007). Därmed kan samtalens fokus enligt författarna variera för att nå 
och få fram rätt kompetenser. 
 
Kompetensförsörjning både på kort och lång sikt är förtjänstfullt för 
organisationer som strävar efter performance, anser Boxall & Purcell (2003). 
Genom kompetensutveckling på både formell och informell nivå kan, enligt 
författarna, tekniska färdigheter utvecklas men även andra kunskaper som är 
betydelsefulla för att nå performance kan uppmärksammas och utvecklas. 
Författarna menar att möjligheterna för att skapa en kraftfull utveckling i 
organisationen ökar om det redan vid rekrytering satsas på långsiktighet samt 
medvetandegörande av detta tankesätt för redan anställda, vilket 
utvecklingssamtalen kan vara ett lämpligt forum för. Långsiktighet i 
kompetensutveckling kan anses avgörande för att nå hållbar 
organisationsframgång enligt författarna. Kompetensutveckling på lång sikt är 
att ha en balanserad blandning av både formell och informell utveckling (Boxall 
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& Purcell, 2003). Den formella utvecklingen är viktig för att medarbetarna ska 
förstå den teoretiska bakgrunden till deras arbete och även för att kunna 
praktisera abstrakt problemlösning.  
 
Utan utvecklingssamtal kan inte organisationer övervaka sin egen utveckling, 
som i förlängningen bygger på att kompetensutveckla medarbetarna (Ubeda & 
Santos, 2007). Det innebär enligt författarna att organisationer varken kan 
utveckla eller leda individuella kompetenser utan utvecklingssamtal.   
 
Det är cheferna i en organisations ansvar att skapa miljöer där medarbetarnas 
kompetens tas tillvara, eftersom medarbetarnas vilja och behov då kan 
tillfredställas (Hall, 1990). Författaren menar även att arbetet kan ses som en 
möjlig källa till psykologiska belöningar eftersom människor har ett behov av att 
få visa sin kompetens. Det innebär att om medarbetare får använda sin 
kompetens blir de mer motiverade att utföra ett bra arbete.  
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3. METOD 
Här presenteras studiens tillvägagångssätt. Först beskrivs våra metodologiska 
utgångspunkter och sedan följer en förklaring av studiens upplägg och 
genomförande. Avslutningsvis redovisas arbetet med resultatbearbetning och 
analys. Under rubrikerna 3.2 och 3.3 diskuteras etiska aspekter i samband med 
de områden där dessa är aktuella. 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 
Denna studie baseras på kvalitativ metod. Det finns olika sätt och metoder att 
genomföra en kvalitativ studie på men för denna studie anser vi att fallstudien 
som metod passar bra då den, enligt Merriam (1994), lämpar sig väl när en 
specifik företeelse studeras. I vår studie är företeelsen och fallet en avgränsad 
organisation i vilken betydelsen av utvecklingssamtal undersöks. Ytterligare en 
aspekt som påverkar att fallstudiens upplägg lämpar sig för vår studie är att 
denna design, enligt Yin (2003), är att föredra då det är händelser i nuet som 
studeras och när relevanta beteenden inte kan manipuleras. En viktig aspekt vid 
val av metodologisk utgångspunkt är att se om metoden lämpar sig väl gentemot 
studiens syfte (Kvale, 1997). Då vårt syfte är att undersöka chefernas syn på 
utvecklingssamtal samt hur utvecklingssamtalen kan ha betydelse för 
performance anser vi att den kvalitativa metoden lämpar sig bäst. Detta eftersom 
vi genom intervjuer torde få fram mer utförliga och beskrivande svar än om 
enkäter skulle användas för empiriinsamling.     
 
Kvalitativ metod kan ses vara induktiv eftersom begrepp och teorier snarare 
utvecklas än bekräftar existerande teori (Merriam, 1994). Ett induktivt arbetssätt 
innebär att en slutgiltig och allmän teori ska genereras (Alvesson & Sköldberg, 
1994). Vi har dock inte för avsikt att skapa egen generell och heltäckande teori 
utan vill belysa vårt forskningsområde både med hjälp av den empiri vi får fram 
och av den teori som finns. För att rama in vårt forskningsområde har vi använt 
oss av teori för att skapa en djupare förståelse för utvecklingssamtal och 
performance, samt för att kunna göra avgränsningar inom området.  
 

3.2 Studiens upplägg och genomförande 
I detta avsnitt beskrivs arbetets gång utförligt från det inledande arbetet till 
datainsamlingsmetod.  

3.2.1 Inledande arbete 
Det valda forskningsområdet för studien grundas i ett för oss författare 
gemensamt intresse för utvecklingssamtal och dess betydelse för organisationer. 



15 

 

En av oss hade sedan tidigare kontakt med Getrag AWD och vid ett möte på 
företagets HR-avdelning framkom att utvecklingssamtal även var ett ämne som 
Getrag AWD ville ha undersökt, därmed blev vi tilldelade detta uppdrag. 
Frågeställningar och ansats utformades sedan i samförstånd med och godkändes 
av HR-managern på Getrag AWD.  
 
För att närma oss området och få en uppfattning om vad litteraturen kring 
utvecklingssamtal ger uttryck för sökte vi inledningsvis artiklar och böcker inom 
ämnet. Detta gjordes genom olika databaser och i den lokala katalogen från 
Linköpings universitetsbiblioteks hemsida. Sökord som användes var bland 
annat medarbetarsamtal, utvecklingssamtal, performance appraisal, performance 
appraisal systems och performance evaluation. Vi har således även använt 
litteratur som behandlar performance appraisal i vår teoretiska bakgrund. Vi är 
medvetna om att performance appraisal är ett vidare begrepp än 
utvecklingssamtal, men anser ändå att vi kan använda denna forskning då 
grunderna och metoderna ofta påminner om varandra. Vi har använt sådan 
forskning som betonar prestationsbedömning (performance appraisal) i 
samtalsform. 
 
Utifrån den litteratur som inledningsvis lästes om utvecklingssamtal kunde vi se 
ett mönster där aspekterna mål, delaktighet, kommunikation och 
kompetensförsörjning var sammanlänkade med utvecklingssamtal. Detta 
mönster avgjorde vårt val att lyfta fram dessa aspekter i teorin, både utifrån 
utvecklingssamtal och performance. 
 

3.2.2 Urval 
De personer som utgjorde urvalet för intervjuer togs fram i samråd med HR-
managern på Getrag AWD. De urvalskriterier för intervjupersonerna vi utgick 
ifrån var att de skulle vara chefer på mellannivå från alla delar av 
organisationen. Vår avsikt var att intervjua tio stycken chefer. Vi delgavs en lista 
från HR-managern på samtliga chefer som uppfyllde detta krav. Utifrån denna 
fördelade vi upp denna i chefer i produktion och chefer för tjänstemän, därefter 
gjordes urvalet slumpmässigt genom att numrera varje chef och sedan fick lotten 
bestämma vilka de kommande intervjupersonerna var. Anledningen till att vi 
ville intervjua chefer från både produktions- och tjänstemannasidan var för att få 
en bild av hur synen på utvecklingssamtal kan se ut i hela organisationen. Vi 
fick i det slumpmässiga urvalet även en blandning av manliga och kvinnliga 
chefer, av de nio intervjupersonerna var tre stycken kvinnor. Cheferna i urvalet 
har mellan två och 43 medarbetare, majoriteten av de intervjuade cheferna har 
fler än 20 medarbetare. Vi intervjuade fem chefer för produktionssidan och fyra 
chefer för tjänstemannasidan. 
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Vi meddelade via e-post HR-managern vilka chefer vi önskade intervjua och 
bifogade även ett missiv (se bilaga 1) till intervjupersonerna, där studien 
presenterades. Detta vidarebefordrade sedan HR-managern till 
intervjupersonerna för att visa att företaget står bakom studien. I missivet 
delgavs information om studien samt kontaktuppgifter till oss vid eventuella 
frågor. Efter att cheferna fått missivet delgavs de en tid för intervju och det 
fanns möjlighet att korrigera tiden om den inte passade och alla utom en chef 
som vi inte lyckades få kontakt med, inbokades för intervju. Därmed 
genomförde vi nio stycken intervjuer på Getrag AWD under en tredagarsperiod.  
 

3.2.3 Datainsamlingsmetod 
Intervjuer är ett av de viktigaste tillvägagångssätten för att samla information i 
kvalitativa studier så som fallstudier, därför valdes intervjuer för att samla in 
kvalitativ data till vår empiri (Yin, 2003; Merriam, 1994). Kvalitativa 
forskningsintervjuer är enligt Kvale (1997) professionella samtal med struktur 
och syfte där intervjuaren definierar och kontrollerar situationen och är därmed 
inte likställda samtal mellan två parter. En intervju med syfte att samla in empiri 
till en fallstudie bör ha karaktären av ett guidat samtal från intervjuarens sida 
(Yin, 2003). Detta var något vi beaktade samt eftersträvade under intervjuerna, 
då vi båda närvarade under samtliga intervjuer och strävade efter att skapa en 
känsla av avslappnat samtal. Därför ställdes frågor av oss båda, även om en av 
oss hade ansvar att se till att områdena i intervjuguiden täcktes av.  
 
Den intervjuguide (se bilaga 2) som användes var semistrukturerad, det kan 
enligt Bryman (2004) vara bra att ha viss struktur på intervjuer för att kunna 
jämföra svaren med varandra. Intervjuguiden hade öppna frågor vilket gav 
intervjupersonerna möjlighet att svara fritt utifrån sin egen spontanitet (Kvale, 
1997). Intervjuguiden har till viss del skapats med stöd från teorin. Syftet med 
att stödja intervjuguiden med teori är att finna och täcka av relevanta områden 
för vår studie (Kvale, 1997). Även Trost (2005) poängterar vikten av att vara 
klar över sitt ämnesområde innan intervjuguiden sammanställs. Frågorna i 
intervjuguiden utformades även för att ge svar på våra frågeställningar samt 
inbjuda till ett positivt samspel med intervjupersonen (Kvale, 1997). I vissa fall 
för att säkerställa att vi förstått ett uttalande korrekt ställde vi bekräftande 
följdfrågor, vilket Kvale (1997) menar kan stärka tillförlitligheten i 
intervjupersonens svar. Intervjuguiden lämnades inte ut i förväg, detta var 
medvetet för att vi ville få fram intervjupersonernas spontana syn av vårt 
studerade område. Inför intervjuerna var vi även väl insatta i intervjuguiden 
vilket är en förutsättning för att kunna ta tillvara på den spontanitet som kan 
uppstå vid intervjutillfället (Ryen, 2004). 
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Samtliga intervjuer genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats. 
Intervjupersonerna fick själva välja var de ville träffa oss i samband med att vi 
kontaktade dem för fastställande av intervjutid, i samtliga fall på chefernas 
respektive arbetsrum. Vi valde att genomföra intervjuerna på företaget dels av 
intresse för intervjupersonernas arbete, dels för att intervjun skulle genomföras i 
en för intervjupersonerna trygg miljö. Intervjuerna tog mellan 45 och 70 minuter 
att genomföra. 
 
Alla intervjupersoner blev i samband med bekräftandet och fastställandet av 
tidpunkt för intervjun, delgivna information om att vi önskade spela in intervjun. 
Samtliga intervjupersoner godkände förfrågan. Inspelningarna av intervjuerna 
gör det möjligt att återgå till materialet och analysera det som framkom under 
intervjun till dess studien är avslutad (Ryen, 2004). Konfidentiell behandling av 
resultaten garanterades samt att alla inspelningar skulle raderas efter avslutat 
arbete. Inspelningarna sparades endast tills arbetet med 
resultatsammanställningen var klart för att vi skulle ha möjlighet att gå tillbaka 
till grundmaterialet och räta ut eventuella frågetecken angående denna studie, 
därefter raderades de. Informationen om konfidentiell behandling och studiens 
syfte upplyste vi även om vid intervjutillfället. Då alla chefer accepterade 
inspelningarna gav de sitt informerade samtycke till deltagande i studien (jmf 
Kvale, 1997).  
 
Vi har även utgått från dokument i vår datainsamling, då vi har tagit del av 
Getrag AWDs direktiv och mall gällande utvecklingssamtal. Detta gjordes för 
att få en förståelse för hur företaget ser på utvecklingssamtal. Att utgå från 
dokument i en fallstudie kan vara mycket användbart för att skapa en ytterligare 
förstålelse för undersökningsområdet utöver intervjuer (Bryman, 2004).  Dessa 
direktiv samt mallen sammanställdes för att kunna påvisa hur 
utvecklingssamtalen bör se ut utifrån Getrag AWDs syn. Bakgrundsinformation 
om Getrag AWD, som bland annat organisationsbeskrivningen grundas på, har 
vi tagit del av genom diskussioner med personal på HR-avdelningen. Dessa 
samtal fördes utan särskild intervjuguide, då syftet med dessa var att få en större 
förståelse för ämnesområdet och företaget.  
 

3.3 Resultatbearbetning och analys 
Då samtliga intervjupersoner tillät oss att spela in intervjuerna transkriberades 
dessa ordagrant för att därefter noga genomgås. Vi läste in oss på materialet för 
att sedan sortera ut de resultat som vi ansåg var intressanta för våra 
frågeställningar. I analysen av intervjumaterialet har vi, utifrån fallstudiens 
design, koncentrerat oss på att hitta eventuella likheter och skillnader i chefernas 
utsagor (Yin, 2003). Detta för att få en mer övergripande bild av hur det ses på 
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utvecklingssamtal i den undersökta organisationen. Vi sökte efter framträdande 
mönster för att sedan analysera dessa mot den teoretiska referensram studien 
har.  
 
Utifrån resultatet fann vi faktorer som kan ses som betydelsefulla för 
utvecklingssamtalens påverkan på performance. Resultatet analyserades utifrån 
dessa faktorer med hjälp av den teoretiska referensramen studien har. Utifrån 
teori har vi visat på förutsättningar från faktorerna i utvecklingssamtalen som 
kan verka bidragande till performance och på sådana som kan innebära 
svårigheter för utvecklingssamtalens bidragande till performance. 
 
För att ge en tydligare bild av vad intervjupersonerna uttryckt presenteras 
utvalda citat där vi anser att detta ger ett mervärde för resultatpresentationen. 
Citaten är ordagrant återgivna från intervjutillfällena. För att visa att vi tagit 
hänsyn till samtliga intervjupersoner är citaten numrerade, helt utan inbördes 
ordning. Vi har valt att inte göra en uppdelning av citaten från chefer i 
produktion respektive chefer för tjänstemän. Detta för att minska möjligheterna 
till identifiering av intervjupersonerna, då de är relativt få till antalet. Det 
förekommer ett antal tecken i samband med citaten för att visa hur dessa 
hanterats. När ett citat är ett utdrag från en längre mening inleds och avslutas det 
med tre punkter (�), om intervjupersonen gjort en paus i sitt uttalande redovisas 
detta med två punkter och ett mellanslag (.. ). I de fall meningar eller ord har 
tagits bort från citatet redovisas detta med /�/. När vi förtydligat vad en 
intervjuperson refererar till i ett citat visas det inom parentes (refererar till�). 
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4. RESULTAT 
Inledningsvis beskrivs Getrag AWDs direktiv för utvecklingssamtal. Sedan 
presenteras utifrån intervjuerna med cheferna deras syn på utvecklingssamtal, 
hantering av dessa, uppfattade möjligheter och hinder samt 
förbättringsmöjligheter i utvecklingssamtalen.  

4.1 Utvecklingssamtal utifrån Getrag AWDs direktiv 
Som tidigare nämnts kring definitionen av utvecklingssamtal i centrala begrepp, 
ser Getrag AWD på dessa som en förberedd, återkommande dialog mellan chef 
och medarbetare som syftar till att utveckla medarbetaren, chefen och 
verksamheten.  Målet för 2008 är att minst 90 procent av medarbetarna ska ha 
utvecklingssamtal. I de instruktioner som följer mallen för utvecklingssamtal går 
också att utläsa att dessa ska ligga till grund för en årligt reviderad 
utvecklingsplan för alla medarbetare, varför det finns ett särskilt avsnitt för detta 
i mallen. I instruktionerna återfinns också riktlinjer för tillämpning, innehåll 
samt för hur samtalet ska gå till. I dessa sägs bland annat att samtalen ska 
genomföras minst en gång per år och att ansvaret för samtalen är chefernas men 
att medarbetaren ska kunna påkalla samtal. Det sägs också att företagets och 
avdelningens mål ska kommuniceras för att nå rätt fokus. Det framhålls även att 
samtalet ska förberedas av både chef och medarbetare, samt att oförenliga 
uppfattningar mellan chef och medarbetare i samtalet ska noteras och diskuteras. 
En sista punkt som lyfts fram är att samtalen inte ska fokuseras på kritik av 
föregående period utan syfta framåt. 
 
I Getrag AWDs verksamhetsinstruktion återfinns en mall som chefer kan stödja 
upplägget av sina utvecklingssamtal på. Den består av fyra områden; 
medarbetarens arbetsresultat, trivsel, ledarskap och medarbetarskap samt 
utvecklingsplan. Området som berör medarbetarens utvecklingsplan är en 
obligatorisk del i mallen som ska behandlas under samtliga medarbetarsamtal. 
De fyra områdena beskrivs nedan mer ingående till sitt innehåll.  
 
Medarbetarens arbetsresultat berör uppgifter som denne tyckt gått bra och vad 
som varit stimulerande. Även arbetsuppgifter som inte givit förväntat resultat tas 
upp. Medarbetaren ges också möjlighet att sammanfatta arbetssituationen under 
den gånga perioden.  
 
I delen om trivsel återfinns frågor kring arbetsuppgifterna, arbetskamraterna, 
andra kontaktpersoner och chefen.  
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Inom området för ledarskap och medarbetarskap, ges det möjligheter att mer 
ingående kommentera chefen. Här får medarbetaren möjlighet att bedöma och 
värdera chefen på en skala från ett till tio samt ge råd till denne. Efter detta får 
även chefen en chans att bedöma och värdera medarbetaren på samma sätt och 
utifrån samma skala. På skalan är ett det lägsta omdömet och tio är det bästa.  
 
För den obligatoriska utvecklingsplanen finns en utförlig mall i tabellform med 
två delar; avstämning och planering. I den första delen ska uppgifter kring 
medarbetarens kompetens fyllas i. Det handlar om kompetensmatriser, 
kompetensinventeringar samt genomförda och planerade kurser. Den andra 
delen berör planering av arbetsuppgifter och resultatmål inför kommande år, 
prioriterade kompetensgap samt kompetensutvecklande aktiviteter. 
 
I utförandeinstruktionerna nämns, förutom det som tagits upp ovan, att 
utvecklingssamtalen ska vara avtalade i förväg samt att den ansvarige chefen 
inte kan delegera bort samtalen. Det ställs även upp ett antal minimikrav för ett 
utvecklingssamtal. Dessa är att tidpunkten ska vara bestämd i förväg, samtalet 
ska ske i störningsfri miljö och på bokad plats samt att en rimlig tid bör anslås.  
 
Det fastslås även att utvecklingssamtalen ska dokumenteras enligt bifogad mall, 
dock är det endast utvecklingsplanen som är obligatorisk. I detta dokument finns 
även en mall att utvärdera samtalet mot. Samma mall ska användas för att 
utvärdera effekten av de kompetenshöjande åtgärder som satts in.  
 

4.2 Chefernas syn på utvecklingssamtal och hantering av dessa 
Här redovisas chefernas syn på syftet, mallen och utvecklingssamtal kopplat till 
performance, även övergripande syn på utvecklingssamtal presenteras. Det 
redogörs också för hur cheferna hanterar utvecklingssamtal.  

4.2.1 Syftet med utvecklingssamtal  
Syftet med utvecklingssamtal, som cheferna uppfattar det, är att motivera och 
utveckla medarbetarna. Ytterligare ett upplevt syfte som några chefer påpekar är 
att utvecklingssamtal i det långa loppet ska bidra till att nå organisationens 
gemensamma mål.  
 

�syftet är ju att se till att den här firman går framåt /�/ att få 
människor att ställa upp på den linjen och det gör man ju genom att 
prata�[2] 
 



21 

 

4.2.2 Övergripande syn på utvecklingssamtal 
En övergripande syn på utvecklingssamtal som samtliga chefer uttrycker i sina 
resonemang kring dessa är att det är ett tillfälle för medarbetaren och chefen att 
sitta ner i lugn och ro utan att bli störda för att kunna diskutera arbetssituationen 
och utvecklingsmöjligheter för medarbetaren. Samtliga chefer upplever att 
utvecklingssamtalen är det forum som används för att tydliggöra kompetensgap 
och boka lämpliga utbildningar. Majoriteten av cheferna upplever också 
utvecklingssamtalen som en möjlighet för avstämning och återkoppling för att se 
om medarbetaren, chefen och verksamheten går åt samma håll. 
 

...man får ett kvitto på det här att man jobbar åt rätt håll /�/ att 
man stämmer av hur man har jobbat den senaste perioden�[7] 

 
Majoriteten av cheferna har en gemensam syn att om någonting nytt 
framkommer om medarbetaren på utvecklingssamtalet är det ett tecken på dåligt 
chefskap eftersom de då brustit i den dagliga kontakten med medarbetarna. Den 
dagliga kontakten med medarbetarna upplever samtliga chefer som mycket 
viktig för de ska kunna uppmärksamma och lära känna sina anställda. Några av 
dessa chefer påpekar att det är genom den dagliga kontakten som ett förtroende 
byggs upp mellan medarbetaren och chefen, samt att detta förtroende 
förhoppningsvis avspeglas i utvecklingssamtalen genom en konstruktiv och 
givande diskussion. En chef i produktionen anser även att utvecklingssamtalen 
är överreklamerade och att de inte leder till någonting. Chefen menar att det 
istället är just den dagliga kontakten som är viktig för att kunna ta tillvara 
medarbetarnas åsikter och utvecklingsbehov och att varje dag på så sätt blir ett 
utvecklingssamtal. 
 
En syn, som delas av några chefer, är att förutsättningarna i utvecklingssamtalen 
inte är desamma för medarbetaren som för chefen eftersom chefen styr samtalet 
eftersom de ofta hålls på chefens kontor.  Detta menar de kan leda till att 
medarbetaren känner sig obekväm i situationen. En uppfattning som en annan 
chef har om samtalen, är att det kan märkas hos vissa medarbetare att de inte 
tycker utvecklingssamtalen är givande. 
 

�dom tycker det är skönt att slippa jobba en timma och får sitta här 
och snacka skit med mej� [3] 

 
Överlag har ändå majoriteten av cheferna en positiv syn på att hålla i 
utvecklingssamtal och de upplever att samtalen kan bidra till något bra om de 
karaktäriseras av ett givande och öppet klimat. En av cheferna poängterar också 
att utvecklingssamtal är det bästa verktyget en chef har.   
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4.2.3 Syn på mallen för utvecklingssamtal 
Synen att det i utvecklingssamtalens utformade mall är för stort fokus på arbete 
och utbildningar delas av några chefer. Dessa chefer upplever att det är lite 
fokus på individens välbefinnande och de saknar ett större fokus på mjuka delar 
i utvecklingssamtalen. Cheferna anser att det kan vara bra att ha olika mallar för 
produktionsarbetare och för tjänstemän. De flesta chefer menar att användandet 
av en gemensam mall för utvecklingssamtal inom de olika 
anställningsgrupperna är bra, då det kan vara en fördel med samsyn på 
utvecklingssamtal i organisationen. 
 

�det är ju skillnad..  just på tillverkning och montering så är det 
helt andra utbildningsplaner som ska göras än bland dom som sitter 
på kontoren.. vore bra om mallarna är mer inriktade.. en för 
tjänstemän och en till arbetare� [4] 

 

4.2.4 Syn på utvecklingssamtal kopplat till performance 
Majoriteten av cheferna ser att utvecklingssamtalen kan bidra till performance. 
Däremot finns det en chef som inte ser någon koppling mellan 
utvecklingssamtal och performance. Flertalet chefer uttrycker att det är i ett 
långsiktigt perspektiv som utvecklingssamtalen kan påverka performance och 
ger inga tydliga uttryck för att detta kan påverkas av den enskilda medarbetarens 
bidrag utifrån dennes utvecklingssamtal. Det finns dock några chefer som ser 
den enskilda medarbetarens bidrag till performance och menar att utbildning för 
framtiden är bidragande till performance i nästa steg. Flera chefer poängterar att 
de mål som kommuniceras i utvecklingssamtalet bidrar till performance. Några 
chefer menar att utvecklingssamtalen är bidragande till performance genom att 
det i dessa fokuseras på framtiden. Enstaka chefer anser att det är på 
avdelningsnivå som performance kan påverkas och att utvecklingssamtalen är 
ett led i att förbättra prestationerna på avdelningen. De menar även att det är 
viktigt med hög kvalitet på utvecklingssamtalen om de ska kunna bidra till 
performance.  
 

�är det hög kvalitet på samtalen och samtidigt att man verkligen 
för varje individ framåt genom dom så är jag ganska övertygad om 
att det bidrar.. inte bara att man har utvecklingssamtal och prickar 
av dom.. för då behöver de inte bidra ett skit� [7] 

 

4.2.5 Förberedelser 
Samtliga chefer förbereder sig inför ett utvecklingssamtal genom att gå igenom 
vad som bestämdes på medarbetarens förra samtal. Majoriteten av cheferna 
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förbereder sig även genom att skriva ner frågeställningar anpassade för varje 
enskilt utvecklingssamtal för att sätta en personlig prägel på samtalet. Flertalet 
av cheferna påpekar att de informerar medarbetaren en tid i förväg för att även 
de ska ha möjlighet att förbereda sig. De anser dessutom att ett 
utvecklingssamtal utan förberedelse inte blir ett bra samtal för någon part. En 
chef poängterar dock att det sällan är någon av medarbetarna som har förberett 
sig. 
 

�jag bokar ju så att dom ska ha minst en vecka på sig men det är 
ytterst sällan någon har förberett sej /�/ det är väl kanske två eller 
tre av dom där 27 (refererar till sina medarbetare) som har 
förberett sej och skrivit en lapp eller tänkt igenom den här 
utbildningen skulle jag vilja gå� [1]  

 

4.2.6 Användning av mallen och innehåll i utvecklingssamtalen 
Majoriteten av cheferna använder Getrag AWDs mall för utvecklingssamtal i sitt 
hanterande av samtalen, men i olika stor utsträckning. Enstaka chefer följer den 
noggrant och flertalet använder den enbart som ett stöd till diskussionsämnen 
under utvecklingssamtalen. De områden som majoriteten av cheferna diskuterar 
på utvecklingssamtalen och tar stöd i utifrån mallen, är i stort sett desamma. Det 
handlar om trivsel, utvecklingsmöjligheter och mål samt bedömning av chefen 
och medarbetaren. En chef har däremot gjort en egen mall till 
utvecklingssamtalen som denne följer mycket noggrant eftersom den 
egenkonstruerade mallen täcker fler områden som denne chef menar är viktiga.    
 

...jag lägger upp dom (refererar till utvecklingssamtalen) i fyra 
delar /�/ först talar jag om syftet med samtalet.. att jag vill lära 
känna människan bättre och om möjligt stödja deras utveckling.. sen 
ber jag dom att berätta sin historia.. har det hänt något som har gett 
dom positiva eller negativa intryck.. jag berättar om jag tycker det 
har skett någon förändring från det senaste samtalet /�/ sen pratar 
vi om hur är det just nu på jobbet /�/ vid varje samtal bombarderar 
jag min vision.. vart vill jag nå med avdelningen och ser om 
personen stödjer den eller inte.. det är jätte viktigt för mej /�/ det 
sista är hur upplever du mej som chef och ledare.. här hoppas jag 
på att jag har skapat ett bra klimat under samtalet så att jag kan få 
ett ärligt svar tillbaka /� / sen är ju egentligen det absolut sista jag 
gör är att gå igenom Getrag blanketten (refererar till den 
obligatoriska utvecklingsplanen)� [8]  
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4.2.7 Hur ofta hålls utvecklingssamtalen? 
De som är chefer för tjänstemän har utvecklingssamtal för sina medarbetare två 
gånger per år, ett av samtalen ses mer som en halvtidsavstämning från 
föregående utvecklingssamtal. Cheferna som har produktionsarbetare under sig 
strävar efter att ha utvecklingssamtal en gång per år, majoriteten av dessa önskar 
att de hade möjlighet att hålla dessa samtal två gånger per år. Anledningen till 
att dessa chefer inte har möjlighet att ha fler samtal är att de har många 
medarbetare och de upplever att det skulle ta för mycket tid i anspråk att öka 
frekvensen av utvecklingssamtal. Samtliga chefer uppskattar att 
utvecklingssamtalen i genomsnitt brukar ta cirka en och en halv till två timmar 
och detta upplever de som en lagom tidslängd. Några chefer menar även att de 
ibland redan vet allt om medarbetaren och vice versa och då finns det inte 
mycket att prata om på utvecklingssamtalen. Då blir de mer som en snabb 
bekräftelse på att de är på rätt väg och därmed kan samtalen bli kortare än 
genomsnittslängden.  
 

4.2.8 Mål i utvecklingssamtalen 
Under utvecklingssamtalen redovisar majoriteten av cheferna avdelningsresultat 
och mål för att skapa en tydligare bild av verksamheten för medarbetarna och 
klargöra deras betydelse för organisationen. De som är chefer i produktionen 
menar att avdelningens produktions- och kvalitetsmål även blir medarbetarnas 
uppsatta mål. Verksamhetsplanen för Getrag AWD ser flera chefer som ett 
verktyg som de använder i utvecklingssamtalen för att gemensamt med varje 
medarbetare kunna diskutera och skapa en förståelse av hur deras individuella 
eller avdelningens prestationer påverkar organisationen.     
 

�jag bryter ner målen från verksamhetsplanen till mina chefer 
(refererar till sina underställda chefer) och dom i sin tur måste 
bryta ner det till sina underställda� [6]  

 
�jag utgår från verksamhetsplanen som är ett mål som jag måste 
dra mitt lass för /�/ jag måste se till att mina medarbetare jobbar 
mot samma målsättningar för att få sina mål klara och det är ju 
samma typ av mål vi strävar efter.. det är avdelningens 
gemensamma mål�[2]  
 

4.2.9 Uppföljning av utvecklingssamtalen 
Samtliga chefer anser att det är helt upp till dem själva att ta tillvara och följa 
upp utvecklingssamtalen. Cheferna tillvaratar det som framkommer i 
utvecklingssamtalen genom att avläsa medarbetarens behov och önskemål och 
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gemensamt med personen diskutera fram hur de ska gå vidare. Sedan bokar 
chefen utbildningar och kurser, men i de fall medarbetaren ska lära sig ett nytt 
område på den egna avdelningen är det bådas ansvar att detta sker. Det finns 
dock ett störningsmoment enligt några chefer i tillvaratagandet av vissa 
utvecklingsbehov gällande utbildningar och kurser som är obligatoriska för 
anställda på Getrag AWD. De menar att när de anmäler sina medarbetare som 
saknar någon av dessa utbildningar visar det sig allt för ofta att utbildningen blir 
inställd eller att startdatum aldrig fastställs, därmed står många i kö till vissa av 
de obligatoriska kurserna. Cheferna påpekar att HR- avdelningen borde se till att 
kurserna blir av för annars borde de inte kallas för obligatoriska.    
 

4.3 Möjligheter och hinder i utvecklingssamtal 
I detta avsnitt redovisas uppfattade möjligheter och hinder utifrån chefernas 
syn. 

4.3.1 Uppfattade möjligheter 
En möjlighet för organisationen med utvecklingssamtal är enligt majoriteten av 
cheferna att de genom samtalen kan leda verksamheten mot de uppsatta målen 
och verksamhetsplanen. De menar att de i dessa samtal kan skapa en tydlig bild 
för medarbetarna samt tydliggöra hur de ska arbeta och vad de ska göra för att 
alla ska kunna bidra till att nå de gemensamma målen. 

 
�information är för mej ett maktmedel.. jag har en vision (refererar 
till målen för avdelningen) /�/ och utvecklingssamtalen är min 
hjälp att nå min vision.. därför har jag med visionen i 
utvecklingssamtalen� [8] 

 
Cheferna uttrycker att en röd tråd genom organisationens olika mål och nivåer är 
en möjlighet för performance och att det i utvecklingssamtalen finns möjligheter 
att tydliggöra den röda tråden för medarbetarna. Genom att diskutera kring de 
olika målen blir det ett sätt för medarbetarna att förstå sin del i verksamheten 
och på så sätt menar cheferna att de skapar långsiktighet i organisationen.  
 

�nödvändigt att det följer en röd tråd för att annars förstår man 
inte verksamhetsplanen /�/ ska man få företaget att funka bra då 
måste det vara en röd tråd ner så att vi pratar samma språk�[9] 

 
Några chefer menar att utvecklingssamtalen skapar möjligheter för att få 
medarbetarna att trivas på arbetet. Dessa chefer menar också att det är en 
förutsättning att medarbetarna trivs på arbetsplatsen för att nå mål i 
organisationen. En chef menar att detta även är en förutsättning för att nå 
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performance. Utvecklingssamtalen ses som en del i de sociala delarna på 
arbetsplatsen och som en möjlighet att lära känna medarbetarna på individnivå 
för att därmed kunna utgöra ett bättre stöd för dem. Genom att få vetskap om 
medarbetarnas situation både på arbetet och privat menar flera chefer att de kan 
förebygga problem. 
 

�jag ser utvecklingssamtalet mer som en social begivenhet än för 
att prata mål sen kommer man in på såna saker i slutändan också  
/�/ den sociala aspekten är den viktigaste /.../ tycker folk det är kul 
att gå hit då tror jag att då når man ju målen mycket mycket 
enklare� [6] 

 
Utvecklingssamtalen skapar även möjligheter och utrymme för cheferna att få 
kritik på sitt eget arbete av medarbetarna och detta upplever några av cheferna 
som värdefullt.  De anser att denna möjlighet även kan leda till ett förbättrat 
ledarskap och styrning utefter medarbetarnas önskemål.   
 

�jag vill att dom verbalt eller skriftligt ger sin syn på mej vad det 
är som dom tycker att jag gör fel.. och då är det med utgångspunkt 
från sin egen situation det är inte från avdelningens situation utan 
från sin egen personliga situation om hur de uppfattar mej som 
chef� [2] 

 
Det finns uppfattningar om att utvecklingssamtalen kan ha en funktion att stärka 
och motivera medarbetarna, vilket enligt några chefer kan vara en möjlighet för 
att bidra till performance. Möjligheterna att i utvecklingssamtalen kunna 
påverka medarbetarnas vilja att utvecklas är något som några chefer framhåller. 
De menar att de har möjlighet att utveckla individerna genom att få dem att 
själva vilja detta, genom att bland annat påtala fördelar med ökad kompetens. 
Detta uttrycks bland annat genom följande uttalande:  

 
...det ska ju bidra till att människorna också känner att här går vi 
framåt att vi måste utvecklas vidare för att utvecklas jag så 
utvecklas också företaget... [5] 
 

4.3.2 Uppfattade hinder  
Ett hinder som flera chefer uttrycker är att det kan finnas en slentrian i 
utförandet av utvecklingssamtalen och att kvaliteten på samtalen är osäker då de 
misstänker att samtalen genomförs endast för att tillfredsställa systemet och för 
att uppnå det antal samtal som uppfyller den kravnivå som finns. Detta menar 
några chefer är ett hinder för att utvecklingssamtalen ska kunna bidra till 
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performance. Olika förklaringar på detta är tidsbrist på grund av många 
anställda, högt produktionstryck, brist på motivation samt att de inte ser vad 
nyttan med samtalen är. De flesta chefer poängterar även att HR-avdelningen 
har ett för starkt fokus på att utvecklingssamtalen verkligen blir genomförda 
utan att se till vad de ger. En chef tror att om utvecklingssamtalen inte skulle 
vara obligatoriska finns det risk att en del chefer inte skulle erbjuda samtal för 
sina medarbetare.  
 
En aspekt som hindrar möjligheterna att ta tillvara utvecklingssamtalen på bästa 
sätt är, enligt några chefer, att många chefer har ett stort antal medarbetare att 
genomföra samtal med samt att produktionstrycket är högt prioriterat.  
 

...ska vi ha ett utvecklingssamtal som ska tillföra företaget på lång 
sikt ja då måste vi ta seriöst på det.. det ska inte vara något man ska 
göra bara för att man är ålagd att göra det en gång per år.. du ska 
göra det för att båda parter ska få ut något av det /.../ idag är vi 
väldigt fokuserade på att vi ska upp i vissa målvärden till vilket pris 
som helst nästan..och idag känns det som att det inte går att förena 
det här /�/ finns absolut inte tid att sitta på utvecklingssamtal i två 
timmar... [8] 

 
Det finns svårigheter i att diskutera medarbetarnas mål i utvecklingssamtalen, 
enligt ett flertal chefer. Särskilt chefer för produktionsarbetare upplever att det är 
svårt att sätta upp relevanta mål. Dessa chefer menar att det finns ett grundkrav 
på obligatoriska utbildningar och att det är svårt att sätta nya mål när dessa är 
genomförda. En chef uttrycker också att det endast är avdelningsmålen som är 
intressanta för produktionsarbetarna. 
 

...i utvecklingssamtal på den här nivån har vi inte tydliga mål och så 
/�/ här ute vet dom exakt vad dom ska göra.. dom ska komma hit 
klockan sex och gå hem klockan två och däremellan ska dom göra 
det som står i operationsbeskrivningarna... [3] 

 
Ett hinder i hanteringen som flertalet av cheferna poängterar är att det i 
utvecklingssamtalen kan vara svårt att hantera just de personer som inte vill 
utvecklas, vilka ofta är produktionsarbetare. De menar även att det inte går att 
tvinga någon till att utvecklas och att det även blir svårt att hantera dessa 
personer utifrån den obligatoriska utvecklingsplanen. 
 

�ja dom (refererar till sina medarbetare) säger så här att vi vill 
bara montera.. dom vill inte lära sej någonting nytt /�/ jag försöker 
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sätta upp mål för dom utifrån utvecklingsplanen men jag känner 
också att dom inte vill ta emot det� [4] 

 

4.4 Efterfrågade förbättringar i utvecklingssamtalen 
Här presenteras de förbättringar som cheferna ser utifrån mallen och 
hanteringen av utvecklingssamtal. 

4.4.1Förbättringar utifrån mallen 
Samtliga chefer efterfrågar förbättring i underlaget för utvecklingssamtalen och 
anser att den mall som finns på Getrag AWD i dag bör utvecklas. Majoriteten 
anser att dagens utformning inte är tillfredställande då de anser att mallen inte 
går att följa till punkt och pricka, utan de kompletterar med egna frågor och 
använder den mer som stöd. Några chefer anser även att det bör utformas olika 
mallar eller underlag för utvecklingssamtal med tjänstemän och 
produktionsarbetare eftersom det menas att det inte går att ha en gemensam mall 
för alla anställda på företaget. Det finns en uppfattning om att dessa två gruppers 
förutsättningar på företaget skiljer sig för mycket åt för att formerna för 
målsättningar ska kunna vara desamma. Några av cheferna beskriver och 
upplever mallen som för �stolpig� då de endast har ett fåtal personer att ha 
utvecklingssamtal för och att de då vet svaren på många frågor i förväg. 
 

�jag tycker liksom att den är för stolpig så här (refererar till 
mallen för utvecklingssamtal) ska man liksom ha ett förtroget samtal 
mellan två personer så är det svårt att följa en mall även om den 
kan vara bra att ha som stöd... [6] 

 
Flera chefer efterfrågar ny inspiration till utvecklingssamtalen och tror att detta 
skulle kunna åstadkommas genom förnyelse av mallen. Då den sett likadan ut i 
flertalet år efterfrågas nytänkande och hjälp till variation. Ett antal av cheferna 
önskar möjlighet till variation genom exempelvis olika teman från år till år eller 
tillgång till en typ av bank med olika ämnen att fokusera på under ett 
utvecklingssamtal, då utformandet anses vara individberoende. Några chefer 
anser att ny inspiration i utvecklingssamtalen skulle främja möjligheterna för 
dessas bidragande till performance. 
 

�man blir ganska insnöad efter ett tag på det här jobbet det blir 
samma rutiner som man kör.. jag skulle gärna vilja ha något 
(refererar till stöd i utvecklingssamtalen) men jag vet inte idag vad 
det skulle vara för något... [4] 
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Att genom utvecklingssamtalen stimulera till en djupare analys av medarbetaren 
själv är ytterligare en efterfrågad förbättring av mallen för utvecklingssamtal. 
Som den ser ut idag leder den mest till konstateranden. En annan aspekt som 
efterfrågas är att i mallen få stöd för att hantera olika personligheter och olika 
inställningar till utveckling.  
 
Flera chefer påpekar att ett område som berör hälsa och välbefinnande borde 
finnas med i utvecklingssamtalen och även i mallen för dessa. De menar att även 
ett större fokus på mjuka delar är viktigt för medarbetarna och att det läggs för 
stort fokus på de hårda utbildningarna i dag. En av cheferna menar att de mjuka 
frågorna är viktiga att fokusera på för framtiden och att de är ett led i att nå 
performance. 
 

...om man ser mallen som strikt att man måste köra på den så 
kanske man kan missa något.. till exempel hur man mår som 
individ.. mallen har ju sett likadan ut länge.. det är mycket som har 
ändrats med vårat sätt att leva... [7] 

 
Hälften av cheferna önskar ett större utrymme för egen fri text och egna frågor 
och efterfrågar därför en friare mall för utvecklingssamtalen. Andra möjliga 
förbättringsområden som nämns är att tidsperspektiven i den obligatoriska 
utvecklingsplanen är för långa, att den är stelbent samt att personliga mål inte 
fokuseras i den.  
 

...kanske skulle tas bort lite och låta det vara lite mer öppet men lite 
stöd i alla fall.. så kan jag se att man kan göra den (refererar till 
mallen för utvecklingssamtal) bättre... [9] 
 

Värderingsskalorna som finns i mallen för utvecklingssamtal kan möjligen 
enligt flera av cheferna inge tveksamhet av dess användningsfunktion för vissa 
chefer i organisationen eftersom de anser dessa troligtvis inte alltid avspeglar 
sanningen. En av cheferna uttrycker tydligt att dessa skalor borde tas bort medan 
en annan anser att om de används på rätt sätt kan de säkra en viss kvalitet på 
utvecklingssamtalen.  

4.4.2 Förbättringar utifrån hanteringen 
Det kan även behövas utbildningar för cheferna i organisationen kring hur de 
ska hålla utvecklingssamtal menar en chef. Denna person anser att förståelsen 
för dessa samtal kanske kan variera mellan cheferna i organisationen.  
 

�det kanske behövs någon typ av utbildning för hur man håller i 
utvecklingssamtal.. för att alla ska förstå syftet det kanske inte är 
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riktigt klart.. jag kan tänka mej kanske att många tänker att man ska 
ta fram utbildningar till personen i fråga.. det är inte riktigt det är 
frågan om.. man kanske med jämna mellanrum måste förklara 
syftena lite bättre.. att det ska syfta till att vi i slutändan ska nå våra 
uppsatta mål /.../ och vad behöver vi göra då vilken kompetens 
behöver vi vilka aktivteter behöver vi... [5] 

 
En tydlig grundprofil för ledare inom organisationen är något som en chef anser 
saknas. Chefen menar att avsaknad av detta gör det svårt att ta fram lämpliga 
utbildningar och utvecklingsmål för ledare när denne inte vet vad organisationen 
efterfrågar. Det efterfrågas även någon slags bank där utbildningar anpassade 
just för ledare finns att välja bland.  
 
Ett förslag som en chef har kring upplägget av utvecklingssamtal är att montörer 
som arbetar i team kanske skulle ha större nytta av grupputvecklingssamtal än 
individuella samtal. Chefen tror att ett sådant utvecklingssamtal skulle bidra mer 
till organisationens utveckling eftersom det skulle kunna utveckla teamet, vars 
funktion och effektivitet är mer betydelsefull än de enskilda individerna.  
 

4.5 Resultatsammanfattning 
De direktiv som finns på Getrag AWD för hur utvecklingssamtalen ska skötas 
och hur de bör uppfattas överensstämmer till viss del med hur cheferna ser på 
utvecklingssamtal i praktiken, bland annat i syftet. Där ser båda parter 
utvecklingssamtalen som ett sätt att utveckla verksamheten och medarbetarna. 
Överensstämmelse finns även angående tidsintervallen på samtalen där företaget 
och cheferna anser att de bör hållas minst en gång per år, dock har cheferna en 
önskan att ha utvecklingssamtal två gånger per år.  Det finns även 
överensstämmelse i chefernas och företagets syn på betydelsen av mål i 
utvecklingssamtalet. Även de minimikrav som finns i direktiven efterlevs av 
cheferna. Majoriteten av cheferna anser att utvecklingssamtalen kan bidra till 
performance, men de har olika synsätt på hur detta kan ske. Exempel som 
framhålls är bland annat att utvecklingssamtal av god kvalitet bidrar till 
performance och att det i utvecklingssamtal fokuseras på framtiden. Samtliga 
chefer menar att utvecklingssamtalen är ett tillfälle att sitta ner med sina 
medarbetare för att föra en dialog kring arbetet och utveckling. Samtliga chefer 
värderar också den dagliga kontakten högt. Dock ser några chefer att 
förutsättningarna i utvecklingssamtalen skiljer sig mellan chef och medarbetare, 
cheferna anser även att förutsättningarna för produktionsarbetare och tjänstemän 
är skilda varför det kan behövas olika mallar för dessa grupper. Majoriteten av 
cheferna använder den mall som finns, men i olika utsträckning. Samtliga chefer 
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anser dock att den mall som finns idag har brister och inte är tillfredställande, de 
önskar även ny inspiration till utvecklingssamtalen. Cheferna ansvarar själva för 
uppföljningen av samtalen och ser dem som en möjlighet för långsiktigt arbete. 
Flera chefer uttrycker dock att det kan finnas en slentrian i utförandet och att 
utvecklingssamtal genomförs endast för att tillfredsställa systemet. Många av 
cheferna i studien har också ett stort antal medarbetare vilket kan skapa problem 
för utvecklingssamtalen.  
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5. DISKUSSION OCH ANALYS 
Nedan diskuteras och analyseras resultatet med den teoretiska referensramen 
som bakgrund. Diskussionen utgår från frågeställning fyra och besvarar vilka 
faktorer i utvecklingssamtalen som kan ha betydelse för att påverka företagets 
strävan mot performance.   

5.1 Hantering, direktiv och kontext samt dess förutsättningar för 
utvecklingssamtalens påverkan på performance 

Resultaten har delats in i tre faktorer som på olika sätt kan utgöra förutsättningar 
för hur utvecklingssamtalen kan påverka performance. De tre faktorerna är 
hantering, direktiv och kontext. Dessa faktorer är de som vi sett framträdande i 
resultatet därför valde vi att analysera resultatet utifrån dem. Dessa faktorer ger 
också på tydliga sätt olika förutsättningar för utvecklingssamtalen. I hantering 
återfinns chefernas syn på samtalen samt på vilket sätt de hanterar dessa. 
Direktiven är baserade på Getrag AWDs syn på och anvisningar för 
utvecklingssamtalen. Kontexten är de omgivande organisatoriska 
förutsättningarna varje chef har att utgå ifrån i sina utvecklingssamtal. Utifrån 
studiens resultat kan det utläsas att dessa tre faktorer kan ge olika förutsättningar 
och kan därmed även ha olika stor betydelse i samtalen, speciellt faktorer inom 
hantering och kontext eftersom de är föränderliga och situationsberoende. 
Faktorerna hantering och kontext kan cheferna och organisationen påverka 
förhållandevis mycket efter rådande situation, varför dessa kan medföra att 
förutsättningarna för utvecklingssamtalen kan se olika ut. Det som verkar bidra 
till att faktorerna och därmed förutsättningarna kan variera är de enskilda 
chefernas inställning och tillvägagångssätt i utvecklingssamtalen samt aktuella 
förhållanden i organisationen. De olika resultaten diskuteras och analyseras 
nedan utifrån de olika faktorerna och i vilka förutsättningar de kan generera 
samt om, i så fall hur, de kan påverka performance.  
 

5.2 Hantering  
I detta avsnitt diskuteras och analyseras förutsättningar utifrån chefernas 
hantering av utvecklingssamtal för att de ska kunna bidra till performance. 

5.2.1 Allmän syn 
Att cheferna ser positivt på utvecklingssamtal samt att de anser att dessa kan 
bidra till performance skulle kunna utgöra en grund för att samtalen ska kunna 
bidra till performance. Att de ser utvecklingssamtalen som tillfällen för att stärka 
och motivera medarbetarna, kan vara aspekter som utgör goda förutsättningar 
för att samtalen ska kunna leda till performance. Detta torde även vara 
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betydelsefullt för diskussionerna kring medarbetarnas arbetssituation, 
utvecklingsmöjligheter och chefernas försök att identifiera kompetensgap i 
utvecklingssamtalen. Dessa aspekter kan skapa förutsättningar för att 
organisationen ska kunna utvecklas och bli högpresterande. Det kan vara 
värdefullt för organisationen att chef och medarbetare diskuterar de ovannämnda 
aspekterna och värdet av kompetensutveckling för både organisation och individ 
(jmf Engquist, 1990; Hilmarsson, 2003; Ubeda & Santos, 2007). För att 
diskussioner rörande medarbetarens utveckling under utvecklingssamtalen ska 
bidra till organisationens utveckling torde det vara av vikt att samtalen är 
anpassade efter varje medarbetares unika utvecklingsbehov, utifrån 
organisationens utvecklingsriktning. Att majoriteten av cheferna ser 
utvecklingssamtalen som avstämning för att se om medarbetaren, chefen och 
verksamheten går åt samma håll kan verka som en förutsättning för att dessa ska 
kunna bidra till performance. Det kan vara en möjlighet att använda 
utvecklingssamtalen som ett medel för att kunna vidmakthålla lärande- och 
kompetensutvecklingsprocesser för att bli en högpresterande organisation 
(Mikkelsen, 1998). Därmed kan det vara av vikt, för att främja strävan till 
performance, att majoriteten av cheferna ser utvecklingssamtalen som en 
avstämning för att ständigt kunna se till och öka möjligheterna att tillgodose 
medarbetarnas utvecklingsbehov så att medarbetare, chef och organisation 
utvecklas tillsammans.  
 

5.2.2 Daglig kontakt 
En aspekt gällande hantering som kan vara en fördel för utvecklingssamtalens 
bidragande till performance anses vara att cheferna värdesätter den dagliga 
kontakten med sina medarbetare högt. Detta kan vara en bra förutsättning för att 
utvecklingssamtalen ska kunna bidra till performance eftersom en god kontakt 
förhoppningsvis kan resultera i ett förtroendeingivande utvecklingssamtal 
mellan chef och medarbetare. Ett sådant förtroendefullt samtal skulle kunna göra 
att cheferna lättare kan identifiera medarbetarnas utvecklingsbehov och genom 
samtalen få ett bra underlag för hur medarbetarnas individuella prestationer kan 
förbättras (jmf De Nisi & Prichard, 2006). Det torde även kunna vara så att 
cheferna genom prioriteringen av den dagliga kontakten kan få en ökad 
förståelse för medarbetarens trivsel och vilja att utvecklas på arbetsplatsen. 
Även dessa aspekter kan vara av betydelse för att kunna identifiera förbättringar 
av individuella prestationer (Mikkelsen, 1998). Att på detta sätt tydliggöra vilka 
kompetenser som finns i organisationen och vilka som behövs skulle således 
kunna vara ett led i att sträva mot performance då det kan innebära att 
identifierade kompetensgap kan fyllas (jmf Ubeda & Santos, 2007). Det går 
dock att skönja ett potentiellt problem med att chefer värdesätter den dagliga 
kontakten högt, då utvecklingssamtalen kan ses som överreklamerade och chefer 
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menar att de redan vet det mesta om medarbetarna. Cheferna menar att det går 
att ta tillvara medarbetarnas åsikter och utvecklingsbehov tillräckligt i den 
dagliga kontakten, vardagliga samtal kan dock styras mer av slumpen vilket kan 
leda till att medarbetarna inte alltid har utrymme att uttrycka sina önskemål och 
tankar tydligt (jmf Mikkelsen, 1998). Det finns även risk för att dessa samtal 
inte fokuserar på utveckling samt sätter den specifika medarbetaren i fokus (jmf 
Boxall & Purcell, 2003).  
 
Synen på utvecklingssamtal som mindre givande kan bidra till att de frågor som 
bör diskuteras i utvecklingssamtal enbart behandlas i den dagliga kontakten och 
därmed kanske inte på djupet, vilket då möjligen inte verkar som en god 
förutsättning för utvecklingssamtalens bidragande till performance. 
Medarbetarna känner möjligen inte att de kan diskutera samtliga frågor i den 
dagliga kontakten, då det är ett forum som kan upplevas alltför offentligt. När 
utvecklingssamtalen sedan hålls kanske dessa genomförs alltför snabbt då 
chefen redan tror sig veta allt och medarbetaren kanske inte tar upp de frågor 
som de har behov av. Det kan finnas en risk för detta då majoriteten av cheferna 
anser att det är tecken på dåligt ledarskap om det framkommer något nytt om 
medarbetaren, som de inte hade vetskap om på utvecklingssamtalen. 
 

5.2.3 Olika utgångslägen för chefer och medarbetare 
Att chefer anser att de och medarbetarna har olika utgångslägen i 
utvecklingssamtalen, kan skapa olika förutsättningar för dem. Trots denna 
uppfattning verkar inte cheferna veta hur detta ska hanteras för att bli 
annorlunda. Det faktum att cheferna har den styrande rollen i samtalet och att 
medarbetarna därmed kan känna sig obekväma i situationen skulle möjligen 
kunna leda till att medarbetarna inte tar tillräckigt stort utrymme och tid för att 
uttrycka sina perspektiv (jmf Whiting, Kline & Sulsky, 2008). Detta skulle 
kunna innebära att utvecklingssamtalen inte på ett tydligt sätt kan bidra till 
performance, eftersom att det anses vara betydelsefullt att samtalen ska ge en 
positiv upplevelse hos medarbetare (Kuvaas, 2006). Detta kan vara viktigt för att 
utvecklingssamtalen ska kunna leda till ökade prestationer hos medarbetarna och 
i förlängningen positiva resultat för organisationen (jmf Kuvaas, 2006). Det kan 
därmed vara en fördel att i utvecklingssamtalen sträva efter mer jämställda 
förutsättningar som kan bidra till ett de ger en positiv upplevelse för 
medarbetarna. Att därför uppmärksamma samtliga chefer på att denna 
problematik kan finnas torde främja strävan efter performance.  
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5.2.4 Olika utgångslägen för produktionsarbetare och tjänstemän gällande mål 
Chefer anser också att det är skilda förutsättningar mellan produktionsarbetare 
och tjänstemän på Getrag AWD i utvecklingssamtalen.  Dessa två grupper av 
anställda har olika möjligheter att påverka de egna målen och 
utvecklingsmöjligheterna. Tjänstemännen har mer tydliga individuella mål 
medan arbetarna har mer gemensamma avdelningsmål. Detta kan vara 
bidragande till att cheferna i produktionen upplever svårigheter att sätta upp 
relevanta individuella mål för sina medarbetare. Möjligen innebär detta att olika 
grupper inom företaget har olika förutsättningar för att kunna bidra till 
performance på bästa sätt och kan vara en tendens till att utvecklingssamtal 
upplevs mer meningsfulla av personer på högre befattningar (Mikkelsen, 1998). 
Att det finns produktionsarbetare inom Getrag AWD som inte vill utvecklas 
eller inte är intresserade av utvecklingssamtal skulle kunna bero på 
svårigheterna med att sätta upp mål för dessa. För att underlätta problematiken, 
för chefer i produktionen, med att sätta upp relevanta mål skulle det istället 
kunna vara till fördel att finna andra mål än utbildnings- och produktionsmål. 
Dessa mål skulle kunna handla mer om välbefinnande, personliga 
förbättringsområden etcetera som cheferna önskar skulle finnas med på ett 
tydligare sätt och som ändå bidrar till fördelar för organisationen. Detta kan leda 
till att medarbetarna upplever utvecklingssamtalen som givande, vilket skulle 
kunna ge goda effekter för organisationen. Det viktiga torde ändå vara att 
medarbetaren känner att denne har en möjlighet att utvecklas mot uppsatta mål 
rörande sitt arbete. För om medarbetarna har tydliga mål kopplade till 
övergripande strategier kan de uppleva en högre motivation för sitt arbete, vilket 
på sikt skulle kunna bidra till performance (Kuvaas, 2006). 
 

5.2.5 Grupputvecklingssamtal för produktionsarbetarna, lösningen på 
målproblematiken?  
Det problem som finns med att upprätta relevanta utvecklingsplaner för 
produktionsarbetarna skulle eventuellt kunna minskas genom 
grupputvecklingssamtal, något som en av cheferna även föreslår. Detta är som 
utvecklingssamtal i mindre grupper mellan fyra och sju personer (Hilmarsson, 
2003). Eftersom det i studiens resultat framkommer en syn på att 
produktionsarbetares mål är desamma som avdelningsmålen och att de därför 
inte kan få mål kopplade direkt till den egna personen, vore det en god idé att 
hålla grupputvecklingssamtal för dessa. Då det dessutom är praktiskt svårt att 
genomföra ett stort antal enskilda utvecklingssamtal när en chef har många 
medarbetare kan det vara att rekommendera (jmf Hilmarsson, 2003). Det krävs 
dock god kunskap om grupprocesser i användandet av denna metod, varför 
utbildningsinsatser vore lämpliga om denna infördes på Getrag AWD (jmf 
Hilmarsson, 2003). Det finns dock fördelar med enskilda samtal, som kanske 
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inte kan kompenseras i grupputvecklingssamtal. Det kan därför vara bra att hålla 
sådana enskilda utvecklingssamtal som komplement till 
grupputvecklingssamtalen. Genom att hålla grupputvecklingssamtal kan 
medarbetarna eventuellt känna en större tydlighet gällande aktuella 
avdelningsmål och se sin roll på ett bättre sätt, vilket kan leda till högre 
motivation, engagemang och prestationer (jmf Kuvaas, 2006). 
 

5.2.6 Tydliggörande av mål och skapande av delaktighet 
Det kan vara en positiv aspekt att flera chefer ser att de i utvecklingssamtalen 
kan tydliggöra individuella och organisatoriska mål samt diskutera och skapa 
förståelse för hur medarbetarnas prestationer bidrar och hänger samman med 
organisationen i stort. Detta visar på chefernas långsiktiga syn på 
utvecklingssamtalens funktion, vilken kan skapa goda förutsättningar för att bli 
en högpresterande organisation som strävar mot performance (jmf Boxall & 
Purcell, 2003). Detta betonas även i de direktiv Getarg AWD har för 
utvecklingssamtal. Även cheferna ser tydliggörandet av mål och skapandet av en 
röd tråd för medarbetarna, som en möjlighet till att utvecklingssamtalen ska 
kunna bidra till performance. Mål kan föras ut till medarbetarna och utformas 
tillsammans med dem under utvecklingssamtal (jmf Boxall & Purcell, 2003; 
Hilmarsson, 2003; Mikkelsen, 1998), då det kan bidra till att en samsyn uppstår 
gällande målen. Detta kan i sin tur underlätta det gemensamma arbetet i strävan 
mot målen.  
 
Att chefer i utvecklingssamtalen strävar efter att medarbetarna ska se en röd tråd 
i verksamhetens mål kan ses som en del i att få medarbetarna delaktiga i 
verksamheten. Det kan bidra till att medarbetarna får en högre motivation och 
ett större engagemang för sitt arbete och därmed presterar bättre (Kuvaas, 2006). 
Detta kan ske genom att medarbetarna blir medvetna om sitt eget bidrag till 
organisationens helhet. Chefer menar att en sådan röd tråd kan innebära 
möjligheter för performance. Denna antydan till delaktighet kan bidra till ökad 
motivation och arbetstillfredsställelse samt i förlängningen till ökad prestation 
och performance för organisationen (jmf Levy & Williams, 2004). Trots detta 
finns det inga klara uttryck från cheferna som visar att medarbetarna får vara 
med och fatta beslut, cheferna diskuterar dock besluten med sina medarbetare, 
vilket skulle kunna tyda på att det finns möjlighet till delaktighet för de 
anställda. Tjänstemännen som är färre medarbetare per chef, kan förmodligen 
påverka sin arbetssituation på ett tydligare sätt än produktionsarbetarna som är 
betydligt fler. Tjänstemännen verkar således ha bättre förutsättningar för 
delaktighet genom sina större möjligheter till påverkan då de kan ha tätare 
kontakt med sin chef (jmf Hall, 1990; Hilmarsson, 2003). Det finns stöd i teorin 
för att organisationer som låter medarbetare medverka i beslutsfattande kan 
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prestera bättre och får större möjligheter att nå performance (Appelbaum et al, 
2000). Genom att bland annat i utvecklingssamtalen få samtliga anställda att 
känna sig delaktiga i organisationens verksamhet kan det således främja 
performance och vara en betydande aspekt att ha i åtanke för cheferna på Getrag 
AWD.  
 

5.2.8 Sammanfattning av förutsättningar utifrån hantering 
Det som skulle kunna utgöra goda förutsättningar för att bidra till performance i 
hanteringen, är att cheferna har en positiv syn på utvecklingssamtalen, att 
cheferna kan hålla koll på kompetensläget, att den dagliga kontakten borgar för 
förtroendefulla utvecklingssamtal samt att cheferna strävar efter att tydliggöra 
målen för medarbetarna. Om cheferna däremot skulle se att samtalen genererar 
något utöver den dagliga kontakten så skulle utvecklingssamtalen kunna bidra 
till performance på ett bättre sätt än idag. Det verkar finnas tendens till det 
motsatta idag. Om utgångspunkterna i utvecklingssamtalen inte skiljer sig 
mellan chef/medarbetare eller produktionsarbetare/tjänstemän, skulle strävan 
efter performance kunna gynnas.  
 

5.3 Direktiv 
Nedan diskuteras och analyseras förutsättningar för performance genom 
utvecklingssamtal utifrån Getrag AWDs direktiv. 

5.3.1 Syfte  
Utifrån de direktiv Getrag AWD har för utvecklingssamtal och det syfte som 
återfinns i dessa finns en överensstämmelse mellan detta syfte och chefernas 
uppfattade syfte med utvecklingssamtalen. Att utveckla både medarbetare, 
chefer och verksamhet är det syfte som framhålls. Denna inställning kan utgöra 
en positiv förutsättning för utvecklingssamtalens påverkan på performance, då 
det tyder på en helhetssyn av verksamheten och visar på en uppfattning som 
skulle kunna antyda att de ser utveckling av verksamheten som betydelsefullt. 
Denna samsyn i syftet kan ses som en fördel då acceptans för utvecklingssamtal 
i organisationen kan underlättas (jmf Boxall & Purcell, 2003; Cook & 
Crossman, 2004; Engquist, 1990; Mikkelsen, 1998). Trots chefernas kunskap 
om syftet och deras positiva syn på utvecklingssamtal finns det ändå vissa chefer 
som upplever samtalen som ett måste. Detta kan bero på att utvecklingssamtalen 
är obligatoriska och därmed känns som ett tvång som måste hinnas med även 
när tiden är knapp för cheferna. Denna upplevelse skulle kunna motverka 
långsiktigheten i samtalen genom att de möjligen genomförs utan större 
eftertanke och därför kan denna syn till viss del motverka syftet. Det skulle 
därför kunna behövas en utbildning i utvecklingssamtal för att öka inspiration 
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och motivation för dessa hos cheferna (jmf Boxall & Purcell, 2003). Att det 
även från chefer framhålls ett eventuellt utbildningsbehov i 
utvecklingssamtalens syften, kan tyda på att det finns brister i utförandet. 
Utbildning skulle kunna medverka till att skapa inspiration att hålla 
utvecklingssamtal och skapa förutsättningar för en hög kvalitet på samtalen. 
Detta kan i sin tur bidra till bättre utvecklingsmöjligheter för medarbetarna (jmf 
Levy & Williams, 2004). Då kan även möjligheterna öka för att samtliga 
utvecklingssamtal på Getrag AWD ska kunna bidra till performance. Det skulle 
kunna vara främjande för performance att det finns en överensstämmelse i syftet 
och en eventuell utbildningssatsning skulle kunna gynna förståelsen för 
utvecklingssamtalens bidragande funktion till detta. 
 

5.3.2 Kritik mot mallen 
Det kan skönjas ett visst missnöje mot de direktiv som finns i mallen för 
utvecklingssamtalen. Ett sådant missnöje skulle kunna verka hämmande för 
samtalen då cheferna i viss mån bortser från direktiven. Cheferna i studien 
framhåller en hel del förslag på hur denna mall skulle kunna förbättras vilket 
eventuellt skulle kunna förbättra förutsättningarna för utvecklingssamtalens 
bidrag till performance. Särskilt delen i mallen som rör utvecklingsplanen ses 
som problematisk då det bland cheferna framhålls att medarbetarna inte alltid 
vill utvecklas. Det sägs att det kan vara av stor vikt att individuella 
utvecklingsplaner sätts upp i samband med utvecklingssamtalen för att dessa ska 
kunna bidra till performance (Boxall & Purcell, 2003). Det kan upplevas som 
svårt att inspirera dessa personer, även om det också framhålls av cheferna att 
utvecklingssamtalen är en möjlighet att påverka medarbetarnas vilja att 
utvecklas. Om resultatet av utvecklingssamtal kan bli utvecklingsbenägenhet 
hos medarbetarna kan det ses som positivt för organisationen då denna inte kan 
utvecklas om inte individer gör det (Jacobs & Russ-Eft, 2003; Kuvaas, 2006; 
Mikkelsen, 1998). Därmed kan det ses som att utvecklingsplanen inte optimalt 
bidrar till performance i utvecklingssamtalen, om det däremot skulle ske 
förbättringar i användningsmöjligheterna av denna skulle utvecklingssamtalen 
kunna vara bidragande.   
 
Att cheferna i viss mån bortser från direktiven kan ses som kritik gentemot 
dessa. Det sker bland annat genom att majoriteten av cheferna använder mallen 
endast som stöd i sina utvecklingssamtal, vilket kan tyda på en känsla av att 
mallen kan vara alltför generell. Detta behöver dock inte ses som negativt då en 
individanpassning av samtalen kan vara en fördel för att dessa ska bli effektiva 
(Engquist, 1990). En individspecialisering av utvecklingssamtalen är något som 
majoriteten av cheferna försöker göra. Utvecklingssamtalen skulle således 
kunna bli ett sätt att komma närmre och lära känna sina medarbetare, vilket är 
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positivt då även det är ett av syftena med utvecklingssamtal (jmf Mikkelsen, 
1998; Engquist, 1990). Dessutom kan det skapa förutsättningar för höga 
prestationer genom att chefen och medarbetaren lär känna varandra på ett mer 
personligt plan och chefen kan få reda på hur medarbetaren uppfattar dennes 
ledarskap (Hilmarsson, 2003; Engquist, 1990). Att även chefen kan få 
konstruktiv kritik eller beröm kan ses som en förutsättning för att även denne 
ska kunna utvecklas i organisationen. Därmed bör det vara av vikt att cheferna 
genomför utvecklingssamtalen på ett tillfredsställande sätt för att både chef och 
medarbetare ska kunna bli högpresterande i organisationen. Att som en chef 
gjort, arbeta fram en egen mall som denne använder noggrant i 
utvecklingssamtalen, skulle kunna vara av stor betydelse för att samtalen kan bli 
mer individanpassade och bättre inriktade på vad som efterfrågas på chefens 
avdelning. Genom att använda ett upplägg på samtalen som är anpassat för 
avdelningen och individen skulle det eventuellt kunna bidra till att medarbetarna 
känner ökad tillit till sin chef eftersom samtalet knyter an till den vardagliga 
situationen. Dessutom kan medarbetarna möjligen uppleva ett stöd från chefen 
genom att denne påvisar vilja att ta tillvara och använda utvecklingssamtalen 
ordentligt (jmf Whiting, Kline & Sulsky, 2008). Ytterligare ett led av denna tillit 
skulle kunna påverka att medarbetarna upplever ett större engagemang för 
arbetsuppgifterna som kan leda till att de kan komma att agera mer för 
organisationens vinning (jmf Dutton, Dukerich & Harquail, 1994). Att chefer 
försöker individanpassa utvecklingssamtalen skulle således kunna ses som en 
bidragande förutsättning till performance genom utvecklingssamtalen då 
medarbetare kan känna större tillit och engagemang.  
 

5.3.3 Förberedelse och frekvens 
Att cheferna förbereder sig inför varje utvecklingssamtal kan ses som 
fördelaktigt, eftersom det medför goda möjligheter för att samtalen ska kunna bli 
individanpassade och därmed givande (jmf Engquist, 1990; Mikkelsen, 1998). 
Det verkar dock som att medarbetarna i flera fall inte förbereder sig inför sitt 
utvecklingssamtal. Detta skulle kunna innebära att utvecklingssamtalen inte 
optimalt kan bidra till performance. Om även medarbetarna vore förberedda 
skulle det kunna leda till att de känner större delaktighet i utvecklingssamtalen 
och därmed kan de bli mer aktiva i samtalet. Genom detta kan också 
medarbetarna delge sina åsikter om hur de själva, chefen och verksamheten kan 
utvecklas, vilket kan ses ha en positiv inverkan på att bli högpresterande (jmf 
Hall, 1990). Således skulle utvecklingssamtalet kunna vara bidragande till 
performance i de fall båda parter är förberedda inför detta. 
 
När det gäller frekvensen på samtalen hålls de i den utsträckning företaget satt 
upp som mål, minst en gång per år (jmf De Nisi & Pritchard, 2006). Kanske kan 
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det spela in att detta mål finns i verksamhetsplanen och att varje chef ska bidra 
till att detta uppnås. Genom att utvecklingssamtalen hålls i den stora 
utsträckning de gör, kan de skapa förutsättningar för att identifiera individers 
kompetenser samt för att utveckla dessa (Ubeda & Santos, 2007). Det torde dock 
förutsätta att samtalen görs på ett effektivt sätt och att de tas tillvara, samt att de 
inte genomförs slentrianmässigt endast för att det är ett måste. En identifiering 
av kompetenser hos medarbetarna torde således underlätta chefernas planering 
av kompetensförsörjning på kort- och långsikt genom att de gap som finns blir 
mer tydliga. Dessutom kan det finnas möjligheter att få vetskap om vilka 
områden som är viktiga att satsa på för framtida prestationer och uppsatta mål. 
Det kan vara betydelsefullt för en organisation att planera 
kompetensförsörjningsinsatser för att nå organisationsframgång (Boxall & 
Purcell, 2003). Att utvecklingssamtalen hålls regelbundet på Getrag AWD 
skulle enligt ovanstående resonemang kunna vara en av förutsättningarna för att 
nå performance. Det finns således även aspekter i direktiven som cheferna följer 
och tar hänsyn till, vilket skulle kunna utgöra en god förutsättning för 
bidragandet till performance genom utvecklingssamtalen. 
 

5.3.4 Sammanfattning av förutsättningar utifrån direktiv 
Att det finns en överensstämmelse i syftet med utvecklingssamtal, att cheferna 
förbereder samtalen, att de individanpassas och att de hålls frekvent, kan sägas 
utgöra goda förutsättningar för att utvecklingssamtalen ska kunna påverka 
performance. Om chefer inte skulle se samtalen som ett måste, om 
användningsmöjligheterna av utvecklingsplanen förbättrades och om även 
medarbetarna förberedde sig för samtalen skulle detta kunna skapa goda 
förutsättningar för utvecklingssamtalens bidragande till performance. 
 

5.4 Kontext 
I detta avsnitt diskuteras och analyseras kontextens förutsättningar för att 
utvecklingssamtalen ska kunna bidra till performance.  

5.4.1 Chefer med många medarbetare  
Kontexten utgörs av organisatoriska förhållanden och tidsbrist tycks ligga till 
grund för en betydande del av dessa. Bland de chefer som har ett stort antal 
medarbetare ses tidsbrist som förutsättande aspekt särskilt tydligt. Där tycks 
tidsbrist verka hämmande på utvecklingssamtalen i den mån att de knappt hinns 
med. Det kan vara förståeligt då utvecklingssamtal tar mycket tid i anspråk då 
det anses vara en fördel om de är inriktade och specialiserade för varje enskild 
medarbetare för att skapa effektivitet och kvalitet (jmf Engquist, 1990; 
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Mikkelsen, 1998). Tidsbristen påverkar även andra områden i kontexten vilket 
går att utläsa nedan.  
 

5.4.2 Produktionstryck  
Det produktionstryck som anses råda på Getrag AWD skulle möjligen kunna 
ligga till grund för osäkerheten av kvaliteten på utvecklingssamtalen. Detta då 
utvecklingssamtal, som det tidigare nämnts, tar mycket tid, men ska göras minst 
en gång per år. Cheferna kan möjligen också känna att de inte har tid att 
utveckla samtalen, utan fortsätter i samma stil som tidigare. Kvaliteten på 
utvecklingssamtalen skulle därmed kunna bli lidande och möjligheterna till 
prestationer och performance bristande. Detta nämns även i litteraturen på 
området, där det menas att samtalen ses som en rutin som måste göras medan 
anställda många gånger ser dem som utvecklingsmöjlighet (Boxall & Purcell, 
2003). Det finns enligt det resonemang som förs i detta kapitel fördelar med 
utvecklingssamtal och det skulle därför inte vara bra om samtalen bortprioriteras 
på grund av tryck i produktionen. Detta finns det förståelse för hos särskilt en av 
cheferna som poängterar att utvecklingssamtalen är det bästa 
ledarskapsverktyget som finns. Det torde vara gynnsamt om denna insikt skulle 
genomsyra hela organisationen för att det inte ska uppstå en problematisk 
situation där produktionen fokuseras för mycket och utvecklingssamtalen får stå 
tillbaks. Om flertalet av Getrag AWDs chefer genomför utvecklingssamtalen 
under tidspress kan det innebära att kvalitet och bidrag till organisationen blir 
lidande, utvecklingssamtal kan få en mer lönsam effekt om de är välledda och 
förberedda (Boxall & Purcell, 2003). Förhoppningsvis kan utvecklingssamtalen 
upplevas mer givande för flera medarbetare om cheferna har möjlighet att även 
prioritera dessa på ett sätt som bidrar till att det ges underlag och förutsättningar 
till goda utvecklingssamtal, som inte endast görs för att pricka av i systemet. 
 

5.4.3 Uppföljning  
Uppföljning av utvecklingssamtalen kan utifrån chefernas utsagor ibland verka 
få stå tillbaka på grund av andra mer prioriterade företeelser inom Getrag AWD. 
De menar dock att det endast är deras eget ansvar att följa upp 
utvecklingssamtalen men att det kan vara svårt att få tiden att räcka till ibland. 
De flesta cheferna följer ändå upp medarbetarnas utvecklingssamtal, vilket kan 
resultera i förbättringar av medarbetarnas prestationer (De Nisi & Pritchard, 
2006; Hilmarsson, 2003). Ett problem som kan uppstå för cheferna i 
uppföljningen är att de utbildningar som de bokar in inte genomförs från 
företagets sida. Att företaget inte tillhandahåller planerade utbildningar kan 
försvåra chefernas arbete med att följa upp med medarbetaren överrenskomna 
kompetensutvecklingsplaner. Om medarbetarna har vetskap om att de 
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kompetensutvecklingsinsatser som faktiskt görs blir uppföljda och kontrollerade 
kan chanserna öka för att de ska ge resultat i förändrat agerande. Det kan också 
möjligen vara en fördel att cheferna har ansvaret att ta tillvara medarbetarnas 
kompetens då medarbetaren känner sig uppmärksammad av sin chef eftersom 
medarbetaren därmed kan få ökad motivation till sina arbetsuppgifter (Hall, 
1990). Detta kan fordra att cheferna gör detta kontinuerligt och inte endast när 
det finns tidsmässigt utrymme.  För Getrag AWD som organisation, skulle detta 
eventuellt bidra till att säkra ett värdesättande av utveckling på både 
organisatoriskt och individuellt plan och därmed kan utvecklingen i 
organisationen fortleva (jmf Jacobs & Russ-Eft, 2001). Att cheferna själva 
ansvarar för tillvaratagande och uppföljning av utvecklingssamtalen skulle 
kunna ses som bidragande till performance utifrån att medarbetarna får ökad 
motivation och att organisationen utvecklas.  
 

5.4.4 Sammanfattning av förutsättningar utifrån kontext 
Det höga produktionstrycket som bidrar till att utvecklingssamtalen 
lågprioriteras, den upplevda tveksamheten av kvaliteten och tidspressen samt ej 
hållna utbildningar som påverkar uppföljningen av utvecklingssamtalen ger 
olika förutsättningar för utvecklingssamtalens bidragande till performance. För 
att dessa ska kunna främja utvecklingssamtalens bidragande till performance 
kan det således vara lämpligt att ge tidsutrymme för utvecklingssamtalen i 
organisationen. 
 

5.5 Diskussion och analyssammanfattning 
Utifrån de faktorer som ovan diskuterats kan det utläsas att det inom Getrag 
AWD finns och skapas olika förutsättningar för utvecklingssamtal. Cheferna 
torde även påverkas av dessa faktorer på olika sätt beroende på exempelvis 
position i organisationen, vilket gör att förutsättningarna för 
utvecklingssamtalen kan se olika ut beroende på vilken chef som håller dem. 
Därmed skulle det kunna resultera i att utvecklingssamtalen nyttjas på olika sätt 
beroende på i vilken organisatorisk funktion de hålls.  
 
Enligt ovanstående diskussion skapas genom de tre faktorerna olika 
förutsättningar för utvecklingssamtalens möjligheter att vara bidragande till 
performance. Dessa kan vara dels positiva för utvecklingssamtalens bidragande 
till performance, dels kan de innebära svårigheter för detta. Om Getrag AWD 
uppmärksammar och hanterar de förutsättningar som kan innebära svårigheter 
för att genom utvecklingssamtalen bidra till performance, kan även de bidra till 
höga prestationer. Se även förtydligande modell på nästa sida. 
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Direktiv, hantering och kontext och de förutsättningar de ger, kan följaktligen 
spela en avgörande roll för vilka utvecklingssamtalens följder kan bli och vilken 
påverkan de kan ha. 
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Positiva förutsättningar 
för performance i 
utvecklingssamtalen

Förutsättningar som 
skapar svårigheter för 
performance i 
utvecklingssamtalen 

 
Utvecklings- 

samtal 
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R
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R
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Hantering och 
förbättring av 
svårigheterna 

Figur 1. Egen modell för förutsättningar i utvecklingssamtalens
påverkan på performance 
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6. SLUTSATSER OCH VIDARE FORSKNING 
I detta kapitel redovisas studiens framkomna slutsatser samt förslag på vidare 
forskning. 

6.1 Slutsatser 
Första slutsatsen är att förutsättningarna för utvecklingssamtalen kan verka 
avgörande för att samtalen ska kunna vara en del av performance. Eftersom 
förutsättningarna för utvecklingssamtalen är olika för både chefer och 
medarbetare på olika platser i organisationen kan detta innebära att det troligtvis 
finns en stor variation i hur samtalen ser ut. Det får i sin tur betydelse för i hur 
stor utsträckning utvecklingssamtalen bidrar till performance. Vilken 
organisatorisk nivå cheferna befinner sig på har ingen betydelse för hur de ser på 
utvecklingssamtal men väl på de praktiska förutsättningarna för att 
utvecklingssamtalen ska kunna bidra till performance. Det kan vara en 
förutsättning för att utvecklingssamtalen ska kunna upplevas som möjliga att 
genomföra, som en av chefernas arbetsuppgifter, utan att de känner det som ett 
måste och som ett nödvändigt ont. Tidsaspekten verkar därmed vara tämligen 
avgörande för utvecklingssamtalen och därmed deras betydelse för performance. 
 
Andra slutsatsen är att om utvecklingssamtalen på Getrag AWD ska kunna bidra 
till performance i hög grad måste de prioriteras i organisationen från 
ledningshåll och inte behöva stå tillbaka för högt produktionstryck. Idag 
genomförs visserligen utvecklingssamtal, kanske till stor del på grund av att de 
är obligatoriska, och de prioriteras i det avseendet. Det är dock osäkert vad 
samtalen ger för kvalitet vilket även ifrågasätts av chefer i studien. För att 
Getrag AWD ska kunna nå långsiktiga resultat och för att utvecklingssamtalen 
ska bidra till performance skulle de behöva prioriteras högre och inte 
genomföras för att tillfredställa systemet. Det kan behöva skapas en legitimitet 
för utvecklingssamtal som ett medel att nå långsiktiga resultat, där det inte bara 
tas hänsyn till att utvecklingssamtalen ska göras utan även att de ska generera 
något betydelsefullt. Utvecklingssamtal torde ses som en investering som får 
kosta tid för en organisation, då nyttan med dessa samtal skulle kunna 
ifrågasättas om inte tillräcklig tidsåtgång är möjlig. Uppföljning skulle därmed 
kunna ses som ett av de mest betydelsefulla verktygen för att kontrollera vilken 
betydelse utvecklingssamtalen verkligen har för performance. För att detta ska 
bli möjligt kan det krävas en attitydförändring på flera håll inom organisationen. 
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6.2 Förslag till vidare forskning 
I denna studie har vi valt att enbart fokusera på cheferna i organisationen. Det 
vore även intressant att intervjua medarbetarna och undersöka deras syn på 
utvecklingssamtal och hur de upplever att samtalen kan bidra till performance. 
Genom att intervjua medarbetarna skulle uppfattningar kring hur de upplever 
chefernas hantering av samtalen kunna framkomma samt deras upplevelse av 
organisationens arbete med och värdesättande av utvecklingssamtal. Ett 
medarbetarperspektiv kan även lyfta fram vad medarbetarna kan bidra med i 
utvecklingssamtalen för strävan mot performance. Det skulle också kunna 
undersökas vilka områden eller vad som anses vara mest betydelsefullt i 
utvecklingssamtalen enligt medarbetarna för att de personligen ska kunna och 
vilja bidra till performance. För Getrag AWDs del borde båda dessa studier vara 
av intresse för att få en heltäckande bild över organisationen samt medarbetarnas 
syn på utvecklingssamtal som en del av performance. 
 
Ytterligare förslag på vidare forskning inom performance kan vara att undersöka 
hur andra HR-processer inom Getrag AWD kan bidra till detta. Dessa skulle 
exempelvis kunna vara rekrytering, kompetensutveckling och bonussystem. Att 
undersöka hur dessa processer kan vara en del av performance kan ses som ett 
led i att försöka stärka och synliggöra HR-avdelningens arbete med detta. 
Eftersom hela Getrag AWD strävar mot performance vore det intressant att 
åstadkomma en tydlighet i hur organisationens olika avdelningar bidrar med sitt 
arbete till performance. För HR-avdelningen skulle studier liknande denna vara 
värdefulla för att lättare kunna påvisa vad i HR-arbetet som kan vara bidragande 
till performance, eftersom de möjligen har svårare att i konkreta siffror mäta hur 
deras processer kan vara en del av performance.   
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7. KRITISK REFLEKTION 
I detta kapitel granskar vi studien utifrån ett kritiskt perspektiv. 

7.1 Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet 
Generaliserbarheten av denna studie kan ifrågasättas då vi endast har utgått från 
ett fall, nämligen Getrag AWD. Det är dock inte meningen att resultatet ska 
generaliseras till andra fall, då målet istället är att analytiskt generalisera och 
expandera teorier (Yin, 2003). Merriam (1994) menar även att det inte är att 
upptäcka giltigheter för många aktörer eller enheter som är ändamålet med en 
fallstudie. Denna författare menar att det leder till att den externa validiteten blir 
tveksam då studien fokuserar ett utvalt fall som undersöks på djupet.   
 
I vår studie har vi strävat efter att uppnå en så god validitet, överensstämmelse 
mellan resultat och verklighet, som möjligt. Det menas dock av författare att det 
inte går att studera en händelse utan att förändra den och att resultat ständigt är 
påverkade av tolkaren (Merriam, 1994). Likaså menar Kvale (1997) att en 
intervju inte alltid bygger på ett ömsesidigt samspel mellan intervjupersonen och 
intervjuaren eftersom det är ett samtal som styrs av intervjuaren. Dessa 
synpunkter delas även av oss och vi är medvetna om att vi genom våra frågor 
kan ha styrt vissa av intervjupersonernas tankar kring utvecklingssamtalens 
betydelse för performance genom att ställa frågor rörande detta, något de kanske 
inte funderat på tidigare. Vi anser det vara en fördel att vi båda närvarade vid 
samtliga intervjuer samt gjorde resultatsammanställning och analys tillsammans. 
Detta menar vi borde stärka trovärdigheten i studien då det är lättare att göra 
felaktiga tolkningar av materialet om det bearbetas av enbart en person. 
 
Vi har i samtliga delar av genomförandet av denna studie även eftersträvat en 
god reliabilitet. Det är i kvalitativa studier svårare jämfört med kvantitativa 
studier att garantera reliabilitet, eftersom det i kvalitativa studier ofta ifrågasätts 
mer om resultatet kan återupprepas (Bryman, 2004). I vår studie där den 
kvalitativa metoden tillämpas har reliabilitet eftersträvats genom att vi noggrant 
gått igenom och utvecklat vår intervjuguide samt att vi efter den första intervjun 
utvärderade om våra frågeområden var bra, vilket vi även ansåg (Flick, 2006). 
Genom att vi båda deltog vid samtliga intervjuer som dessutom spelades in och 
transkriberades, kunde vi i efterhand gå tillbaka och kontrollera om vi uppfattat 
intervjupersonerna rätt, vilket var ett led i att öka tillförlitligheten i vårt resultat 
(jmf Flick, 2006).  
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7.2 Reflektion över studiens genomförande 
Vi har valt, tillsammans med HR-mangern, att skriva ut företagets fullständiga 
namn. Innan detta val gjordes informerades Getrag AWD noggrant om vad det 
innebär att offentliggöra namnet, de vidhöll att namnet skulle skrivas ut. Detta 
accepterande tydliggör att både Getrag AWD och vi är medvetna om vad denna 
offentlighet innebär. Vi tror inte heller att en studie av denna karaktär kan 
innebära negativa följder för företaget. 
 
Intervjupersonerna fick möjlighet att själva välja var intervjun skulle hållas och 
samtliga valde att träffa oss på sina egna arbetsrum. Detta kan ha bidragit till att 
de upplevde en trygghet i intervjusituationen som främjade förmedlandet av en 
korrekt bild av deras uppfattningar. Att de också själva hade viss möjlighet att 
styra över tidpunkten för intervjun kan ha främjat intervjusituationen då de allra 
flesta förmodligen inte var stressade eller distraherade utan kunde fokusera på 
vår intervju och ämnet utvecklingssamtal. Däremot kan omständigheten att vi 
spelade in intervjuerna ha påverkat återhållande på intervjupersonernas vilja att 
delge sina synpunkter, detta var dock inget vi märkte av. 
 
En aspekt som kan ha inverkat negativt på intervjupersonernas utsagor kan vara 
det faktum att HR-managern har vetskap om vilka chefer som intervjuats i 
studien, då denne skickade ut förfrågan om deltagande till de utvalda cheferna. 
Dock anser vi att detta kan ha motverkats genom vårt löfte om 
intervjupersonernas konfidentialitet i studien. Vi menar därmed att den möjliga 
negativa inverkan för intervjupersonerna i studien har minskats och därmed kan 
även de fördelaktiga konsekvenserna av studien överväga tänkbart negativa (jmf 
Kvale, 1997).  
 
En fråga gällande vårt urval är varför vi inte tog fram en ny intervjuperson 
istället för den chef som inte besvarade vår förfrågan. Det beror på att tiden att 
finna en ersättare som hade möjlighet att ställa upp på en intervju blev knapp, då 
vi trots påminnelser till den aktuella chefen inte fick svar. Dessutom gav de nio 
intervjuerna ett, enligt oss, tillräckligt underlag.  
 
Svaren på de frågor vi ställde kring utvecklingssamtal kopplat till performance 
var relativt korta. Det märktes att intervjupersonerna inte reflekterat över denna 
koppling tidigare och därför blev svaren angående detta begränsade och 
knapphändiga. På grund av detta har området ingen framträdande roll i 
resultatkapitlet, däremot har vi valt att analysera resultatet som framkommit 
utifrån denna aspekt i diskussionen. Vi anser att det i intervjupersonernas 
resonemang ändå finns åsikter som tyder på uppfattningar kring performance, 
även om intervjupersonerna i liten utsträckning själva kopplar samman dessa 
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åsikter med detta. De pratar däremot mycket om mål, som troligen är ett led i att 
nå performance för cheferna. Getrag AWD arbetar efter tydliga mål och andra 
mål inom organisationen ses som nedbrutna utifrån det övergripande 
performancemålet. Det skulle i så fall kunna förklaras varför åsikterna kring 
utvecklingssamtal kopplat till performance till hög grad grundas på mål. Detta 
förklarar varför en stor del av vår diskussion och analys kretsar kring mål.  
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MISSIV          Bilaga 1 
 
 
Hej, 
 
Vi är två studenter på masterprogrammet för Human Resource Management and 
Development vid Linköpings universitet som nu skriver vårt examensarbete. 
Getrag AWD har gett oss i uppdrag att undersöka hur processen för 
utvecklingssamtal ser ut idag samt hur den kan bidra till performance för 
företaget. 
 
Du får denna information för att vi gärna vill att du medverkar i vår studie kring 
utvecklingssamtal. Vi planerar att intervjua tio chefer med personalansvar på 
mellannivå.  
 
Du är en av de slumpmässigt utvalda cheferna och vi hoppas att du vill delta.  
Vi garanterar er konfidentialitet då studiens syfte inte kräver vetskap om vad en 
speciell person sagt, utan ska fokusera på den generella syn som finns kring 
utvecklingssamtal på Getrag AWD. I resultaten kommer det således inte gå att 
utläsa vem som har sagt vad. 
 
Vi hoppas du har möjlighet att ställa upp då det betyder mycket för att kunna 
göra en undersökning med god kvalitet som även är tillförlitlig och värdefull för 
Getrag AWD. 
 
Har du några frågor går det bra att kontakta någon av oss. Vi återkommer 
angående tider för intervjuer. 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
 
Veronika Norén 073-XXX XX XX 
 
Stina Falk 070-XXX XX XX 
 



 

 

INTERVJUGUIDE         Bilaga 2 
 
Ålder? 
Kön? 
Befattning? 
Chef för antal personer? 
Antal år som chef? 
 
Utvecklingssamtal 
  

• Beskriv de utvecklingssamtal du har på Getrag AWD idag 
- Vad brukar de innehålla? Upplägg, speciell ordning? 

 
• Vad innebär utvecklingssamtal för dig? 

- Vilken betydelse har utvecklingssamtal för dig? 
 

• Vad upplever du att utvecklingssamtalen bidrar till idag? 
- Vad kan det bidra med för medarbetaren, chefen, organisationen? 

 
• Vilket är syftet med utvecklingssamtal på Getrag AWD, enligt dig? 

- Enligt företaget? 
 

• Vad tycker du är bra med utvecklingssamtalen idag? 
 

• Anser du att det finns något område som inte behövs i 
utvecklingssamtalen idag, om ja, vilket? 
 

• Finns det något område som du saknar i utvecklingssamtalen? 
- Om ja, vilket? 
- Finns det något område du skulle vilja utveckla?  

 
• Vilka möjligheter har du som chef att tillvarata det som framkommer i 

utvecklingssamtal? 
- Hur följer du upp utvecklingssamtalen? 
- Hur ofta anser du att utvecklingssamtal bör hållas? 

 
• Vad tycker du om den obligatoriska utvecklingsplanen? 

- Hur upplever du möjligheterna att skapa relevanta mål för 
medarbetaren utifrån utvecklingsplanen? 
 
 



 

 

• Hur skulle ett optimalt utvecklingssamtal se ut? 
 
 
Performance 
 
Nu har vi pratat om hur du ser på utvecklingssamtalens innehåll och betydelse. 
Hur du uppfattar dessa och vad du lägger in i dem. 
 

• Känner du till att Getrag AWD har ett övergripande mål där performance 
ska eftersträvas? 

 
• Kan du berätta hur du tänker kring utvecklingssamtal kopplat till 

performance? 
 

• Hur tror du att utvecklingssamtalen skulle kunna bidra till det 
övergripande performance-målet?  
- Vilka möjligheter finns för att utvecklingssamtal ska bidra till 

performance? 
- Vad i utvecklingssamtalen hindrar att de bidrar till performance? 

 
• Är det några speciella delar som du tror är speciellt viktiga att fokusera på 

för att utvecklingssamtalen ska bidra till performance? 
- Om ja, vilka och varför? 

 
 

• Är det något du vill lägga till? 
 


