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Sammanfattning 

I denna studie undersöks vilka föreställningar om medarbetarsamtal som finns hos ett antal 

anställda på ett större industriföretag. Avsikten är att ta reda på om det förekommer skillnader 

i föreställningarna om medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare. Uppsatsen innehåller 

två delar, dels en avgränsad textanalys av företagets interndokument och av fackliga avtal 

kring kompetensutveckling och medarbetarsamtal, dels ett antal intervjuer inom ett större in-

dustriföretag.  

 

För att få svar på frågeställningarna har i studien använts den kvalitativa intervjun som metod 

och intervjuerna har tolkats ur ett hermeneutiskt perspektiv. Den empiriska undersökning ba-

seras på intervjuer med ett antal anställda på ett företaget. 

 

Resultaten av vår studie visar att medarbetarsamtal framstår som en möjlighet för utveckling 

av så väl individ, chef som organisation. Det finns höga ambitioner angående medarbetar-

samtal i både kollektivavtal och interndokument, men vi finner att teorin står en bit ifrån hur 

det praktiskt fungerar på arbetsplatsen. Det framgår av undersökningen att medarbetarna anser 

det förekomma både bra och mindre bra medarbetarsamtal. De intervjuade har alla haft 

medarbetarsamtal hos sin nuvarande arbetsgivare, men alla har inte haft det årligen. Det före-

kommer också skillnader i upplevelsen av samtalen hos de intervjuade. Undersökningen har 

också visat att det finns olika föreställningar om samtalens betydelse mellan chef och medar-

betare. Det framgår exempelvis av undersökningen att inte alla medarbetare erbjudits möjlig-

het till utveckling den senaste tiden och orsaken tros vara senaste årens besparingar inom 

verksamheten. Resultaten visar tydligt att de intervjuade anser att det är väsentligt med 

medarbetarsamtal och sålunda få enskild tid med chefen årligen.  

 

 

Nyckelord: Medarbetarsamtal, föreställningar, dialog och utveckling 

 
 



 

 
 

 
Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till Er som på olika sätt engagerat Er och hjälpt oss under studiens 

gång. Speciellt tack till alla som medverkat på Volvo Personvagnar i Skövde där vi fick göra 

våra intervjuer. Tack till våra handledare Kjell Gustavsson och Sven-Erik Nilsson som väglett 

oss i denna uppsats genom diskussioner och kommit med bra synpunkter på denna uppsats. 

Stort tack till Isabel Berg, Jennie Neüman och Cathrine Evertsson för Er hjälp och oskattbara 

synpunkter Ni framfört om vår uppsats. Vi vill även tacka våra familjer för att de ställt upp 

och stöttat oss i tider då det varit tungt. 

 

Vi som utfört denna studie har många års erfarenhet i tillverkningsindustrin och känner väl till 

hur historiska teorier än idag genomsyrar arbetslivet. Vi har upplevt både organisatorisk och 

teknisk utveckling och till viss del avveckling också i olika företag. Vi har även erfarenhet av 

fackligt arbete, men inom olika arbetsområden. Det är på grund av denna bakgrund och vårt 

intresse av organisationsutveckling som vi gör ett historiskt avstamp i studien. vi anser att 

många av dessa historiska grundfigurer och deras uppfattningar och idéer existerar i hög grad 

än idag. Vi har personliga erfarenheter av medarbetarsamtal på arbetsplats och utvecklings-

samtal i skolan. Vårt intresse av organisatorisk utveckling och erfarenhet av medarbetarsamtal 

har legat till grund för denna studie.  
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Prolog 
 
 
Visst lever industrisamhället. Ingen tankefigur är så stark som föreställningen om att 
världen har lämnat industrialismens era för att träda in i det nya informations- och 
kunskapssamhället. Den genomsyrar varje börsportfölj, varje politisk debatt och varje 
seriös medierapportering. Den reproducerar sig själv genom vardagsspråket när vi 
automatiskt pratar om industrisamhället som något vi redan lagt bakom oss. Den finns med 
oss i yrkesval och framtidsplaner, och letar sig in i minsta glipa av våra liv som lämnas 
öppen. Problemet med tankefigurer är bara att de säger mera om tänkaren och mindre om 
verkligheten. I stort sett alla kriterier som kan användas för att mäta och väga ett samhälle 
visar nämligen samma sak. Ryktet om industrisamhällets död är betydligt överdrivet. Inte 
bara det: industrin har aldrig varit så levande och vital som i dag. 
 (Lars Ilshammar 2005-02-23). 
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1 Inledning 

I dagens komplexa och föränderliga värld deltar många av oss i ett antal olika sammanhang 

där vi förväntas samarbeta med andra människor. Detta ställer krav på oss som individer. 

Samtalet är en av grunderna för mänsklig kommunikation. Rätt använt kan det skapa samför-

stånd, utveckla relationer, leda till positiva förändringar och förbättrat samarbete i både pri-

vatliv och arbetsliv. För att kunna ta tillvara på individers erfarenheter och inte endast ett fåtal 

experters, behöver den individuella kommunikativa förmågan utvecklas. Det gäller i högsta 

grad även i arbetslivet. Som studenter har vi nu tagit möjligheten att undersöka företeelsen 

medarbetarsamtal. Inledningsvis under våra diskussioner begrundade vi att undersöka medar-

betarsamtal på ett offentligt och ett privat företag, tanken var att göra en jämförelse. Relativt 

tidigt insåg vi att vi var tvungna att på grund av tidsbristen begränsa oss till ett företag. Ett 

medarbetarsamtal är något som många av oss med arbetslivserfarenhet med stor sannolikhet 

kommit i kontakt med. Det kan finnas olika namn för dessa samtal, det kan till exempel även 

kallas för utvecklingssamtal, målsamtal eller planeringssamtal. Oavsett namn så är det vanligt 

att företaget strävar efter att de anställda någon gång per år ska ha ett samtal med sin närmaste 

chef eller sin arbetsgivare (Jönsson 2004, s 28f).  

 

Medarbetarsamtalet och utvecklingssamtalet är chefens kanske främsta instrument för att få 

medarbetarna och gruppen att utvecklas och fungera bättre, och för den anställde är det en 

möjlighet till förändring och förnyelse. Utvecklingssamtalet syftar att leda fram till en ömse-

sidig förståelse och önskan att utveckla både medarbetaren och verksamheten och för chefen 

att få återkoppling på sitt ledarskap (Jönsson 2004, s 17ff). Utvecklingssamtalen är även sys-

tematiskt upplagda samtal mellan chef och medarbetare för planering, gemensamt informa-

tionsbyte och utveckling av relationer (Granberg 2003, s 370). Här finner vi början på det som 

intresserat oss att skriva uppsatsen; vi vill närmare undersöka hur chefer använder sig av 

medarbetarsamtalen och vad medarbetarnas föreställningar är av dessa samtal. För att kunna 

göra detta har vi valt att göra kvalitativa intervjuer på en för oss känd verksamhet.  

 

Första kontakten togs med informationsansvarig på Volvo Personvagnar i Skövde för att kon-

trollera om vi kunde göra intervjuer på arbetsplatsen. Vi fick tillåtelse att använda både före-

tagets namn och ort till studiens syfte. I studien uppmärksammas två perspektiv; den tekniskt 

rationella och den humanistiskt rationella. Det kan upplevas förvirrande när Volvo 
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Personvagnar i dokumentation och allmänt använder sig av båda begreppen medarbetarsamtal 

och utvecklingssamtal, även i tidigare forskning används både utvecklingssamtal som medar-

betarsamtal. Vi har valt i studien att använda oss av begreppet medarbetarsamtal. Vi vill un-

dersöka om det finns skillnader angående föreställningar av medarbetarsamtalen mellan chef 

och medarbetare. Vi vill också undersöka hur avtal och interndokument behandlar medarbe-

tarsamtal och hur medarbetarsamtal behandlas i praktiken. I medarbetare inkluderas tjänste-

män1 och kollektivanställda2 som vi även kan använda termen arbetare för, vi lägger ingen 

skillnad i innebörden. 

 

 

2 Syfte 

I denna undersökning kommer vi att undersöka vilka föreställningar ett antal anställda på 

Volvo Personvagnar har om medarbetarsamtal. 

 

2.1 Forskningsfrågor 

Vi har följande forskningsfrågor som grund för vår studie.  

 

• På vilket sätt hanteras medarbetarsamtal i kollektivavtal 3 och interndokument? 

• Vilka föreställningar om medarbetarsamtal förekommer hos ett antal anställda på Volvo 

Personvagnar i Skövde? 

 

 

3 Bakgrund 

I detta inledande kapitel ges läsaren en bakgrund till vår studie. Två historiska utvecklings-

perspektiv som påverkat organisationernas utveckling och arbetslivets utveckling presenteras. 

                                                
1 En tjänsteman är dels en anställd som tillhör en viss social kategori, skild från arbetare, och dels en person som 
är anställd enligt en viss anställningsform (Nationalencyklopedin artonde bandet 1995, s 307). 
2 En Kollektivanställd är en arbetstagare vars anställningsvillkor, särskilt lönevillkoren, är kollektivt reglerade. 
Termen kollektivanställd och arbetare används i motsats till tjänstemän (Nationalencyklopedin elfte bandet 1993, 
s 176). 
3 Enligt medbestämmandelagen (MBL 1976, s 580) är kollektivavtal ett skriftligt avtal mellan 
arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation om anställningsvillkor för arbetstagare 
eller om förhållandet övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare (Nationalencyklopedin elfte bandet 1993, s 
177). 
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Vidare beskrivs några olika former av samtal som förekommer på arbetsplatsen. Medarbetar-

samtal lyfts ur ett pedagogiskt perspektiv. Företaget där vi gör undersökningen presenteras 

och slutligen redogörs för kollektivavtal och avtal på koncernnivå som omfattar medarbetar-

samtal. I all litteratur som vi refererar till används både benämningarna utvecklingssamtal och 

medarbetarsamtal. Vi har valt att använda oss av benämningen medarbetarsamtal som vi lik-

ställer med Engquists (1990) definition om utvecklingssamtal: ”En förberedd regelbundet 

återkommande diskussion mellan chef och medarbetare avhandlande verksamhetens mål och 

medel och som präglas av ömsesidighet” (Engquist 1990, s 31). I vår studie är utvecklings-

samtal synonymt med medarbetarsamtal, eftersom samtalen kan förväntas leda till utveckling 

för såväl medarbetare, chef och organisation. 

 

Det är i nästkommande avsnittet vi gör ett historiskt avstamp till vår studie. Vi tycker det 

historiska avstampet med förklaringar av den amerikanske ingenjören Frederick Taylors 

(1856-1915) teori är relevant eftersom vi anser att Taylor är en av dem som påverkat olika 

arbetssystem allra mest. Teorin nonchalerade människans behov och arbetsmiljö och lämnade 

inget utrymme för socialt tänkande. De förändringar på arbetsplatsen som genomfördes gjor-

des på den tiden genom att cheferna bestämde och allt var hierarkiskt uppdelat. Människorna 

var lätta att byta ut och var mer eller mindre att jämföra med maskiner (Mehrens 1998, s 37). 

Taylors teorier är relevanta att känna till eftersom de handlar mycket om makt och vem som 

bestämmer när och hur förändringar ska göras. Det finns inte mycket plats för medbestäm-

mande eller medarbetarsamtal. Det humanistiska perspektivet kommer som en motkraft där 

människornas behov hamnar i centrum. 

 

3.1 Utvecklingen av industrisamhället och arbetsliv  

I början av 1900-talet utvecklar Taylor en teori om vetenskaplig arbetsdelning, om horisontell 

och vertikal arbetsdelning, där det särskiljs på mentala och manuella arbetsuppgifter. Männi-

skor klassificeras från dum till klok och det klargörs vilka arbetsuppgifter som hör till de olika 

intelligensnivåerna. I takt med samhällsutvecklingen förändras skolan till en förlängd och 

differentierad utbildning. Sortering och kvalificering blir en av skolans uppgifter för att till-

godose arbetslivets uppdelning i manuella och mentala arbetsuppgifter. Industrin anammar 

Taylors principer om hög arbetsdelning gör att behovet av arbetskraft ökar. Detta behov leder 

också fram till forskning inom fälten begåvning och intelligens. Matchningsteorier, ibland be-

nämnda som egenskaps- och faktateorier, växer fram, allt för att förse industrin och övriga 
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samhället med rätt arbetskraft. Många av de teoritraditioner som vi finner i början av 1900-

talet handlar mycket om värderingar och människosyn (Sandkull 1996 s 23ff).  

 

3.1.1 Tekniskt rationellt perspektiv 

Att mäta medarbetares prestationer är inget nytt fenomen. Formella prestationsutvärderingar 

genom samtal har existerat i århundraden, framför allt inom industrin. Den första använd-

ningen av prestationsvärdering inom industrin inträffade i Skottland under tidigt 1800-tal. 

Den anställdes arbetsprestation bedömdes genom tre trästockar i olika färger som hängde över 

arbetsplatsen. Färgerna på stockarna ändrades beroende på arbetsprestationen. Taylor vidare-

utvecklade idéer för att mäta prestationer genom sin teori om horisontell och vertikal arbets-

delning. En teori som än idag ligger till grund för hur verksamheter är organiserade 

(Mikkelsen 1998, s 21f). En stor anledning till att prestationer ofta mäts är för att de skall 

ligga till grund för tilldelning av arbetsuppgifter, lönesättning eller belöningar (Mikkelsen 

1998, s 32; s 188). Anders Engquist (1990) menar att Taylor var en av de första som upp-

märksammade den enskilda människans arbetsprestationer. Taylor ses som en av upphovs-

männen bakom en mycket strukturerad värdering av medarbetaren, den så kallade Scientific 

Management - skolan. Taylors teori går ut på att öka arbetseffektiviteten genom att bryta ner 

ett arbete i mindre beståndsdelar för att sedan kombinera dem på ett optimalt sätt. Det är här-

ifrån metod- och tidsstudier utvecklats. Fords fabriker använde sig fullt ut av Taylors teorier 

vilket mynnade ut i Fords löpandebandsystem. Löpandebandsprincipen fick ett stort genom-

slag inom tillverkningsindustrin världen över och systemet implementerades också på Volvos 

fabriker i Sverige. Taylor som använde sig av tekniska referensramar menade att det mest 

effektiva sättet att höja arbetsprestationerna var att förbättra arbetets teknik och metoder. 

Faktorer som människors känslomässiga behov inkluderades inte. Det ansågs att pengar var 

en tillräcklig motivationsfaktor för att arbeta och för att få arbetarna att acceptera monotona 

arbetsuppgifter infördes ett ackordlönesystem (Engquist 1990, s 22f). 

 

Ett stort intresse fanns kring människans arbetsprestationer och Taylor löste detta med teknik 

och metoder. Människors behov och hur exempelvis det löpande bandet påverkade arbetarna 

fanns ingen större förståelse för. Uppdelningen i arbetare och tjänstemän och synen på män-

niskan var helt mekanisk och det har funnits många som likt Taylor ser ensidigt på hur man 

kan förändra arbetsplatsen (Ronthy-Östberg & Rosendahl 1999, s 95). 
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3.1.2 Humanistiskt perspektiv 

Taylors metoder skulle göra organisationen så effektiv som möjligt, där varje enskild individ 

skulle vara så nyttig som möjligt. Informationen som kom fram om medarbetaren användes på 

två sätt; dels att värdera medarbetaren och dels att utveckla medarbetaren. Information använ-

des för att införa än mer effektiva arbetsmetoder och strukturera organisationen på ett sätt så 

att uppsatta mål lättare kunde uppfyllas av organisationen. Koncentrationen låg på teknisk och 

organisatorisk utveckling i samklang med Taylors managementteorier. Med tiden fick dock 

företag och organisationer upp ögonen för ett mer humanorienterat perspektiv. Det växte fram 

en medvetenhet om att människor också är sociala varelser som skapar mening genom sam-

arbete med andra (Mikkelsen 1998, s 26ff). 

 

Under 1950-och 60-talen började så kallade skattningsskalor att tillämpas. Chefen bedömde 

enskilt den anställdes personlighet och prestation enligt en skala. Dessa skalor kritiserades för 

att ha dålig precision och för fyrkantighet. Kritikerna menade att en anställds prestation inte 

bara beror på dennes kunskaper, färdigheter och egenskaper utan även på vilka möjligheter 

den erbjuds. I stället övergick man till att göra befattningsbeskrivningar i termer av arbetets 

svårighetsgrad, befogenheter och ansvar (Engquist 1990, s 22f). Successivt övergick man 

även till att använda sig av planeringssamtal som en del av Management by Objectives, 

MBO- tekniken. Denna teknik utvecklades i mitten av 1950-talet och kallas på svenska för 

målstyrning. MBO baseras på att ledningen ska fokusera på de mål som ska uppnås och att 

utformningen av målen skall vara en process som både chefer och underordnade ska delta i. 

Chefen och medarbetaren skall föra ett antal samtal under året där de tillsammans ska komma 

överens om medarbetarens mål (Mikkelsen 1998, s 36f).   

 

Samhälleliga och ekonomiska förändringar har gjort att organisationer och företag alltmer tar 

tillvara på människors kunnande. Utvecklingen har under senare delen av 1900-talet gått från 

synen på människan som en maskin utifrån Taylors principer mot att nu fokusera på dialog 

mellan chef och medarbetare (Engquist 1990, s20ff). 

Denna typ av dialog kräver chefer som klarar av att utbyta åsikter om och penetrera känslor 
inför olika företeelser på arbetet och kanske också beträffande livet i övrigt (Engquist 1990, 
s 20). 

 
I ett mer utvecklingsinriktat arbete, började de strukturerade samtalen märkas där mänskliga 

relationer, kommunikation, samarbete och stöd från chef och ledning uppmärksammades allt 

mer. Det som tidigare var en dokumentation om medarbetaren för chefens räkning, var nu 
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snarare en dialog mellan chef och medarbetare i syfte att utveckla arbetssituationen och rela-

tionerna på arbetsplatsen. Att undanröja hinder för utveckling av arbetet gjordes lättast just 

genom samtal. På senare tid har det också uppmärksammats att dessa samtal ibland kan vara 

isolerade på så sätt att individens utvecklingsbehov och individuella mål inte står i relation till 

företagets mål. Därför har försök gjorts att fortsätta utveckla samtalsmetoder i arbetslivet för 

att förena individuella mål med företagets mål. Detta avsnitt bygger på hur medarbetare ska 

ges möjligheter till delaktighet, självbestämmande, utmaningar och eget ansvar på arbetet. Det 

bidrar till bättre prestationer och mer välmående medarbetare och ger därmed bättre resultat 

för organisationen (Mikkelsen 1998, s 37-60ff).  

 

Den tekniska rationaliseringsrörelsen har genom årens lopp fått skarp kritik där exempelvis 

den sociotekniska och den humana rationaliseringsrörelsen skapat andra teorier och modeller. 

Bolman & Deal (2005) belyser att i Human Resource (HR)-perspektivet finns modeller som 

handlar om att investera i människor samtidigt som människans inneboende resurser tillvara-

tas. Stark kritik riktas mot exempelvis taylorismens idéer och senare års Lean Produktion4. 

Kritikerna menar att mycket i dessa typer av organisationsmodeller blir för många anställda 

en elak (mean) produktion som helt glömmer bort människors behov. HR-förespråkarna vill 

att man bryter med synsättet att arbetare ska arbeta hårt och bara utföra order de vill; istället 

vill man se en genomtänkt personalfilosofi där man bryr sig om människors behov. Mary 

Parker Foletts (1918) och Elton Mayos (1933) idéer bröt mot den mekaniska synen på män-

niskor. De var starkt kritiska emot synen på att anställda inte skulle bry sig om sitt arbete och 

mot den militära ordergivningsmodellen (Bolman & Deal 2005, s 147ff). ”De pionjärer som 

lade grunden för HR-perspektivet […] De menade att människors färdigheter, attityder, energi 

och engagemang är tillgångar av avgörande betydelse vilka antingen hjälper eller stjälper en 

organisation” (Bolman & Deal 2005, s 150). Människosyn och ledarskap har en avgörande 

betydelse för att en organisation ska fortsätta utvecklas, det räcker inte enbart med en teknisk 

utveckling. Det mänskliga kunnandet och viljan att utvecklas behöver få mer fokus i 

organisationer, i dagens organisationer finns nämligen stor utvecklingspotential (Bolman & 

Deal 2005, s 147ff). 

 

Varför ändras då arbetsorganisationen? Det kan vara allt ifrån teknisk utveckling, nya mark-

nadsförutsättningar till nya trender. Arbetskraften har under tidens gång påverkats genom 

                                                
4 Lean Produktion, resurssnål eller mager produktion innebär en idé om utformning av produktionsprocessen 
som ett flöde (Sandkull & Johansson 1996, s 128).  
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olika former av rationaliseringar och mekaniseringar. Japansk industri har varit ledande i för-

ändringsprocessen. Begrepp som Just-in-time5, Kaizen6 och Lean Produktion har influerat 

hela världens sätt att organisera arbetet på. En del menar att taylorismen nu är omstöpt i en 

japansk form. För att möta förändringar har fackföreningsrörelsen försökt arbeta fram andra 

sätt att organisera arbetet på. I Sverige myntade fackförbundet Metall uttrycket "Det Goda 

Arbetet" ett arbete som den enskilde arbetaren kunde trivas och utvecklas i. Olika fackförbund 

har tillsammans med arbetsgivareparter försökt finna gemensamma lösningar på hur man kan 

utveckla och organisera arbetsinnehållet (Brulin & Nilsson 1997, s 30ff).  

 

Till följd av arbetslivets och arbetsuppgifters förändring bedrivs det studier kring behovet av 

utbildning och kompetensutveckling. Lägger man sedan till perspektivet personalutbildning 

framträder många olika intressanta områden inom arbetslivspedagogik. Till en början handlar 

dessa områden om utbildning av anställda, men inom området kompetensutveckling vidgas 

området utbildning till att även handla om utveckling i arbetet, utveckling av arbetsuppgifter 

och utveckling av organisationen. Det uppstår ett ökat intresse för pedagogiskt ledarskap där 

chefen lägger fokus på medarbetarnas lärande och har som uppgift att skapa förutsättningar 

för en positiv kunskapsutveckling. Under 1970-talet och tidigare låg fokus på chef och ledar-

utbildning. En förändring syns där intresset för gruppdynamik dominerar, och det utvecklas 

utbildningsmetoder som ger chefen instrument att utveckla både organisation och individ. 

Numera finns perspektivet pedagogiskt ledarskap som handlar om att förse chefer med teorier 

och arbetssätt om hur de skapar en god miljö för sina medarbetares lärande och utveckling 

(Ellström & Hultman 2004, s 17ff; s 89ff; s 199ff; s 95ff). Instrument och verktyg som chefen 

kan använda sig av i det vardagliga arbetet är olika former av samtal.  

 

3.2 Olika former av samtal 

Det finns olika benämningar och olika former av samtal på arbetsplatserna. Exempelvis ett 

företag som inför målstyrningsprinciper kallar samtalen för målsamtal och på en arbetsplats 

som har inriktningen att göra bedömningar av arbetsprestation och sätter lön därefter, kallas 

det för lönesamtal. Om ett företag har tecknat lokalt medarbetaravtal och har avsikten att 

                                                
5 Enligt Just-in-time principen skall flödet styras så att råvaru-, mellan- och slutlager blir onödiga. Att varje 
komponent i hela produktionskedjan ska finnas på plats vid rätt tidpunkt och rätt mängd  (Sandkull & Johansson 
1996, s 111). 
6 Begreppet Kaizen betyder "Den ständiga förbättringen" och kan ses som ett uttryck för drömmen om perfektion 
(Sandkull & Johansson 1996, s 110). 
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samtalen ska vara en jämbördig relation mellan chef och medarbetare kallas det därmed för 

medarbetarsamtal. Med fokusering på flöde och planering blir det ett planeringssamtal, medan 

en arbetsplats i förändring, som strävar efter utveckling, använder begreppet utvecklingssam-

tal (Lindgren 2001, s 9f).  

 

Samtalet kan höjas upp en nivå från individ till gruppnivå. Wilhelmsson (1998) kallar det för 

gruppsamtal och Jönsson (2004) för grupputvecklingssamtal. Båda beskriver dock dialogen i 

gruppen som en lärprocess där man med en genomtänkt samtalsstrategi för en dialog mellan 

flera och lär av varandras erfarenheter och kunskaper. Dessa samtal blir inte så personliga 

som de individuella; det är en annan form av samtal (Jönsson 2004, s 32f; Wilhelmsson 1998, 

s 4f). Grupputvecklingssamtal (GUS) är en relativt ny företeelse, men det skulle kunna vara 

ett komplement och en hjälp för de chefer som ansvarar för många medarbetare. Det ska 

hjälpa chefen att engagera gruppen mot gemensamma mål och bevara en förenad syn på verk-

samheten. Det kräver en annan form av dialog (Jönsson 2004, s 32).  

GUS är en förberedd, regelbundet återkommande aktivitet som syftar till att utveckla ar-
betsgruppen, skapa och upprätthålla en gemensam syn på arbetet och engagera arbetsgrup-
perna i verksamhetsplaneringen. Aktiviteten initieras och leds av chefen och sker i flera 
steg (Jönsson 2004, s 32). 

 
Grupputvecklingssamtalen ska enligt Jönsson (2004) föras i existerande arbetsgrupper. På det 

här sättet kompletterar de individuella samtalen grupputvecklingssamtal och innebär en möj-

lighet istället för ett hinder till exempel att samtalen inte blir genomförda på grund av tids-

brist, när ledaren kan arbeta i grupp istället för individuellt (Jönsson 2004, s 32ff). Vid 

grupputvecklingssamtal blir makt och relationsaspekten annorlunda. Grupputvecklingssamtal 

sker inte på individ nivå och kan därmed kanske inte infria människans grundläggande behov 

så som att bli sedd och bekräftad. Historiskt sett har makten återspeglats av en hierarkisk in-

delning, ju högre upp på stegen ju mer makt.  

 

3.2.1 Medarbetarsamtalets innehåll, form och syfte 

Samtalen kan skilja sig åt innehållsmässigt. Både organisationsstruktur och arbetsbefattningar 

kan påverka vad samtalen innehåller. Syften med samtalen avgör oftast vilket slags samtal 

som används på arbetsplatsen. Om ett företag har tecknat lokalt medarbetaravtal och har av-

sikten att samtalen ska vara en jämbördig relation mellan chef och medarbetare kallas samta-

len därmed för medarbetarsamtal (Lindgren 2001, s 9f).  
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Medarbetarsamtal är ett regelbundet återkommande samtal som genomförs årligen mellan 

medarbetaren och dennes närmaste chef. Dessa samtal innehåller frågor som rör verksamhe-

ten, utvecklingsbehov och relationer, och är till skillnad från vardagssamtalen ett mer struktu-

rerat samtal mellan medarbetare och chef (Lindgren 2001, s 9f). Förväntningar inför samtalen 

ser annorlunda ut för medarbetaren och chefen. Chefen antar exempelvis att samtalet sker i en 

jämställd anda, vilket kanske inte medarbetarna tycker i samma utsträckning. En annan skill-

nad är att medarbetarna tror att samtalet ska leda till en gemensam planering, men allt för ofta 

har cheferna förberett mer inför samtalet istället för att utbyta information om det som har 

varit. Utmärkande för cheferna är således att de planerar och genomför samtalen på ett sätt 

som stämmer för deras egna behov, vilket är möjligt på grund av att chefsrollen de innehar 

ger en starkare position under samtalet. Samtidigt vill de ändå försöka tona ner sin chefsroll 

för att framstå som likvärdiga med sina medarbetare. Både medarbetare och chef förväntas 

samtala öppet om varandra, verksamheten och om arbetsförhållanden som råder (Lindgren 

2001, s 241ff).  

 

Inom de flesta organisationer betraktas utvecklingssamtal som en självklarhet. Vad är då ett 

utvecklingssamtal? Det är samtal som i förväg är planerat och förberett, följer en mall och 

naturligtvis riktar sig till alla anställda ”[…] det handlar om ett mycket viktigt samtal där 

verksamheten sätts i fokus och där chef och medarbetare tillsammans är huvudpersonerna 

som ska utveckla densamma” (Jönsson 2004, s 12). Utvecklingssamtalen ersätter inte andra 

tillfällen att prata utan är ett komplement och har annan inriktning (Jönsson 2004, s 9ff). 

 

Det är medarbetaren och dennes närmsta chef som medverkar vid utvecklingssamtalen. 

Grundläggande syn är trots allt att det finns tre intressenter som är lika viktiga när det gäller 

utvecklingssamtalen. Dessa tre är organisationen, chefen och medarbetaren. Om alla intres-

senter är måna om att samtalen fungerar, leder det till utveckling för alla parter. I och med att 

utvecklingssamtalen berör alla kan samtalen därmed bli ett instrument eller verktyg för che-

fen. Förutsättningen för detta är att samtalen är rätt genomförda och fullföljs konsekvent 

(Jönsson 2004, s 13ff). 

 

En förutsättning är också att samtalen uppfattas som en naturlig del av ledarskapet och ett 
självklart inslag i verksamheten. Detta synsätt måste delas av ledning, fackliga organisatio-
ner och personalen (Jönsson 2004, s 13). 
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Om intressenterna är överens om utvecklingssamtalets innehåll, leder det till alla parters ut-

veckling. Områden som samtalen bör innefatta är arbetsuppgifterna, arbetsmiljön, privatlivet 

och lönepåverkan (Jönsson 2004, s 17ff). Inom varje område finns inre och yttre faktorer som 

påverkar förutsättningarna och dessa faktorer finns i Hertzbergs teori om hygien- och motiva-

tionsfaktorer. Inre faktorer likställs med motivationsfaktorer (erkännande, uppskattning, ut-

vecklingsmöjligheter) och de yttre faktorerna med hygienfaktorer (lön, fysisk miljö, arbets-

villkor). Det är de inre faktorerna; motivationerna, som leder till högre arbetstillfredsställelse, 

men endast om de yttre faktorerna hygienfaktorerna är tillgodosedda först, i alla fall till god-

tagbar nivå (Jönsson 2004, s 37f). 

 

Det är även betydelsefullt att göra avgränsningar vid samtalen och att komma överens om hur 

man ska hantera det som kommer fram vid samtalen. Detta gäller för såväl chef som medar-

betare. Det är väldig väsentligt med förberedelser inför samtalen för både chef och medarbe-

tare. Följande delar bör vara med: tid för genomförande, möjlighet att få tänka till i förväg, 

generella frågor, samtalsguide, tystnadsplikt, vad händer efter samtalet, medarbetarens frå-

gor. Hur själva utvecklingssamtalets genomförs är också viktigt. Som chef ska man tänka på 

var man har samtalet och att inte låta annat störa. Det är viktigt att medarbetaren är aktiv och 

att redan innan har funderat på vad man vill prata om. Det kan vara en stor fördel om en sam-

talsmall används. Samtalen ska ske i dialogform; inte monolog eller förhör, och man ska vara 

överens om spelreglerna (Jönsson 2004, s 54ff). Utvecklingssamtal är ett verktyg som kan 

utveckla såväl människa som organisation och arbetsplats. Själva samtalet försiggår i en kon-

text, alltså i ett sammanhang, och inte lösryckt utan har en bakomliggande strategi (Engquist 

1990 s 21-33). Samtalet definieras enligt följande: ”En förberedd regelbundet återkommande 

diskussion mellan chef och medarbetare avhandlande verksamhetens mål och medel och som 

präglas av ömsesidighet” (Engquist 1990, s 31).  

 

Vad är då syftet med samtalen? Tidigare forskning visar att det kan variera. Samarbets- och 

relationsfrågor är en stor del där man genom utvecklingssamtal ger chef och medarbetare 

möjlighet att lära känna varandra, vilket givetvis kan förbättra relationen och kommunikatio-

nen mellan chef och medarbetare. Avsikten med samtalen kan vara att formulera mål både för 

individen och för organisationen, och man kan därmed se samtalet som ett planeringsinstru-

ment. Vidare kan syftet med samtalen vara att inventera utbildningsbehovet, ge möjlighet till 

personlig utveckling där arbetsresultat diskuteras, att ge och få information och planera framåt 

för arbetsuppgifter och resultat (Engquist 1990, s 26ff). 
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För att få ut mer av samtalen kan man exempelvis använda sig av metakommunikation som 

kan förklaras som samtal över flera nivåer. Det är en viktig aspekt för att få bra kvalitet och 

effekt av samtalen mellan chef och medarbetare. Om relationsdefiniering är viktigt, bör såle-

des metakommunikation komma in i början av samtalen, helst med en jämn fördelning av 

personlig kommunikation under samtalets gång. Människan kommunicerar med hjälp av olika 

signaler i form av både tal, gester och mimik. Individer löser problem bättre om de samarbetar 

på olika nivåer (Engquist 1990, s 123 – 218). 

 
[…] människor kommer varandra närmare och kan lösa gemensamma frågor bättre om de 
tillsammans kan åstadkomma en utvecklande dialog, som vilar på ömsesidighet, respekt för 
olika ämnesval och värderingar och att man därvid både får och bör kommunicera på olika 
abstraktionsnivåer. Man kan i förväg inget säga om slutprodukten av ett sådant samtal ef-
tersom detta är en oförutsägbar process (Engquist 1990, s 218). 

 
För att begripliggöra hur man lär sig genom samtal använder sig Monica Bjerlöv (1999) av 

Jean Piagets term decentrering. Decentrering handlar om förmågan att se större perspektiv, att 

kunna se sig själv som en individ bland andra individer i ett sammanhang, samt att kunna leva 

sig in i andra människors tankar och förutsättningar. Lärandet handlar om en förmåga att för-

ändra, utveckla och utvidga sitt eget perspektivseende och att inom ett perspektiv kunna diffe-

rentiera (Bjerlöv 1999 s 38). I Bjerlövs (1999) avhandling byggs det upp ett resonemang kring 

att lärandet sker hos individen och mellan människor och att det lärandet kan beskrivas som 

en decentreringsprocess. Det existerar två snarlika decentreringsprocesser, en individuell kog-

nitiv process och en decentrering på social grund. Hur dessa processer hanteras påverkar den 

kommunikativa kompetensen och ställer allas förmåga till samarbete på sin spets. Detta kan 

kallas social kompetens, eller att inneha en kompetens om att samspela (Bjerlöv 1999, s 

148f).  

 

Lena Wilhelmson (1998) har i sin studie av samtalssammanhang funnit att symmetrin, avse-

ende förutsättningar för ett jämlikt deltagande i interaktion och kommunikation, är en viktig 

förutsättning för ett sampel (Wilhelmson 1998 s 206). Bjerlövs (1999) studie understryker det, 

och visar att asymmetri och olikhet i kunskap och kompetens är en förutsättning för kun-

skapsutveckling både hos individen och för en grupp individers samarbete. Arbetsmöten och 

andra samtal på arbetsplatserna utgör en arena för spel mellan individuella målsättningar. Ar-

betsnära samtalet är ett kontextuellt sammanhang för utveckling av kompetens och för sam-

spel och samarbete. Det verksamhetsanknutna samtalet och medarbetarsamtal har gemensamt 

att de leder till utveckling och lärande på arbetsplatsen (Bjerlöv 1999, s 148f).  
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3.2.2 Makt och relation 

Marika Ronthy-Östberg (1998) menar att samverkan mellan människor på en arbetsplats ut-

vecklar verksamheten. Där makt och relation påverkar vardagsarbetet och hur organisationen 

utvecklas. Chefen har en avgörande roll i hur organisationen utvecklas. Genom att exempelvis 

visa i praktisk handling i vardagen att man värdesätter sina medarbetares prestationer kan vara 

ett sätt hur positiv utveckling nås. Dialogen är i detta sammanhang ett verktyg, men för att det 

ska fungera måste båda parter visa varandra respekt och intresse.  

 
När människor i ledande befattning i handling visar att de värdesätter sina medarbetare och 
arbetar genom dem, belönas organisationen. Och det är genom den goda dialogen, presti-
gelöshet, respekt och tillit som relationer utvecklas […] Jag vill även belysa hur kraftfull 
dialogen blir när båda parter vågar röra sig över och under sin komfortgräns (Ronthy-
Östberg 1998, s 7). 

 
Dialogen mellan chef och medarbetare kan hjälpa att infria ett av människans grundläggande 

behov; nämligen att bli sedd och bekräftad. Genom att kommunicera med andra människor 

kan vi skapa goda relationer. Redan när vi föds börjar vår första relation till vår mamma och 

genom livet får vi olika relationer till olika människor (Ronthy-Östberg 1998, s 13). 

 
Relationer fungerar i samspel med omgivningen och hur relationen utvecklas beror mycket 
på det ömsesidiga givandet och tagandet. Vår vilja att ta en annan människa till oss är avgö-
rande för relationens utveckling och även vår förmåga att visa varandra respekt och förstå-
else (Ronthy-Östberg 1998, s 13). 

 
Vidare kan dialogen leda till lärande på en arbetsplats där människorna lär av varandra och 

tillsammans genom att ge och ta av varandra. En bra dialog mellan de anställda ökar förståel-

sen för såväl individ som organisation. Det är viktigt att chefen ger sina medarbetare en hel-

het så att de förstår i vilket sammanhang de medverkar och att chefen vågar släppa lite på sin 

egen makt så att medarbetarna får bli mer delaktiga. Samtalen och dialogen skapar förvänt-

ningar som är viktiga att ta tag i, det ska inte vara ett samtal för samtalets skull (Ronthy-

Östberg 1998, s 11-21). 

Det finns många sätt att utveckla ett professionellt förhållningssätt i relationen till kollegor 
och chefer på jobbet. Ett är att utveckla den empatiska förmågan. Ett annat är att bekanta 
sig med en del grundläggande psykologiska begrepp, i syfte att bättre förstå samspelet 
mellan människor och i synnerhet mellan chef och medarbetare. Denna relation prövas på 
många sätt och kantas av en mängd ömsesidiga förväntningar och önskningar (Ronthy-
Östberg 1998, s 34). 

 
Makt kan vara både positivt och negativt. Om man har en chef som sätter det personliga en-

gagemanget i fokus och ger medarbetarna en möjlighet att påverka sin arbetssituation så är 



 

 
 

13 

makt positivt ur medarbetarens synvinkel. Har man däremot en chef som utövar kontroll och 

har svårt att delegera, kan känslor som avund och konkurrens utvecklas på arbetsplatsen, vil-

ket är negativt (Ronthy-Östberg 1998, s 81-82). ”Många medarbetare låter sig styras och 

därmed bromsas av sin position som underordnad, samtidigt som chefer kan utnyttja sin 

överordnade position” (Ronthy-Östberg 1998, s 48). 

 

Det finns få undersökningar att finna om samtalen mellan chef och medarbetare. Lindgren 

(2001) nämner endast en undersökning som gjorts av Yeung (1998) som handlar om samtal 

mellan över- och underordnade i tre banker i Hong Kong. Där påvisas att cheferna använder 

vissa strategier för att bryta det auktoritära mönstret och låta personalen delta i beslutsfattan-

det. För att en underordnad inte ska uppfatta en överordnads rådgivning som ett direktiv utan 

som något som bör diskuteras måste vissa signaler ges. En fråga som till exempel lätt kan 

uppfattas som en order presenteras därmed med alternativ, för att framhäva att det finns val-

frihet (Lindgren 2001, s 17f). Det är i dagsläget mer vanligt att samtala personligt med sina 

medarbetare; samtal har blivit en del av chefens och arbetsledarens arbetsuppgifter. Det är 

intressant att många arbetsplatser satsar stora resurser på utvecklingssamtalen, och det finns 

stora förhoppningar på vad samtalen ska leda till för både individ och verksamhet (Lindgren 

2001, s 23).  

 

3.3 Medarbetarsamtal ur ett pedagogiskt perspektiv 

En stor del av lärandet i arbetslivet genomförs som personalutbildning, ofta i samverkan med 

olika anordnare av utbildning som exempelvis komvux, högskola och utbildningsföretag. Den 

största delen sker dock av lärandet i arbetslivet på arbetsplatsen i anslutning till arbetet eller 

som en integrerad del av arbetet. Lärandet på arbetsplatsen handlar i hög grad om relationer 

mellan människor, om hur attityder och inställningar formas, om makt och inflytande. I ar-

betslivet handlar det om produktionsplaner, managementmodeller och kvalitetskrav, och det 

är sådant som styr verksamheten. Lärande och utveckling är alltså inte mål i sig, utan det är 

verktyg som kan främja goda arbetsförhållanden och gynnsamma produktionsresultat. Man 

skiljer mellan arbetsplatsanknutet lärande, stödmodeller för lärande (vägledare, mentorer och 

coacher) och former för gränsöverskridande lärande (självstyrande grupper, projekt, jobbrota-

tion och arbetsbyte samt externa nätverk). Den vanligaste formen av arbetsplatsanknutet 

lärande är de instruktioner, vägledning av och information man får från chefer och medarbe-

tare. Detta då främst i samband med introduktion till ett nytt arbete, nya arbetsuppgifter eller 
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om en leverantör installerar ny utrustning och teknik. Till arbetsplatsanknutet lärande hör 

också möten, planeringsdagar, internutbildning, lönesamtal och utvecklingssamtal (Borgström 

& Gougoulakis 2006, s 249-328). Rätt använt kan samtalen ge feedback/återkoppling: ”[…] 

till medarbetarens arbetsförhållanden och arbetsmiljö, krav och inflytande samt starka och 

svaga sidor och vilka behov av kompetensutveckling som är vid handen” (Borgström & 

Gougoulakis 2006 s 258). En viktig aspekt gällande forskningen om arbetsplatslärande är att 

motivera arbetstagare till att vilja kompetensutveckla sig (Borgström & Gougoulakis 2006, s 

258).  

 

3.4 Volvo Personvagnar – företaget i fokus 

Vi har valt att göra vår undersökning på Volvo Personvagnar/Volvo Car Corporation i 

Skövde. Här nedan presenterar vi företaget dels med en begränsad historisk tillbakablick och 

dels hur företaget utvecklats under åren. Vi beskriver några olika verksamhetsdelar av företa-

get. Vi redogör för Volvo Personvagnars företagsfilosofi och beskriver interna dokument och 

processer angående kompetensutveckling och medarbetarsamtal.  

 

3.4.1 Presentation och historisk utveckling 

Volvo Personvagnar har i Skövde till största delen motortillverkning, men också en del bear-

betning. I Skövde finns ca 1600 anställda. Av dessa är ca 200 tjänstemän och ca 1400 kollek-

tivanställda (Volvo 2007a). Volvo AB grundades 1926 och under hela 1930-talet byggdes 

Volvokoncernen ut då man bland andra köpte upp de stora underleverantörerna Penta-verken i 

Skövde och Köpings Mekaniska, och snart hade man fabriker över stora delar av Sverige. 

Sammansättningen av bilarna ägde rum i Lundby på Hisingen, vilket den skulle komma att 

göra fram tills att Torslandaverken i Göteborg invigdes 1964. På Torslandaverken tillverkades 

inte bara personbilar utan även lastbilar, bussar och traktorer, och dessutom förlades huvud-

kontoret dit. Samtidigt med utvecklingen av Torslandaverken etablerades fabriken i belgiska 

Gent. Tillverkningen av de mindre bilmodellerna är idag förlagd till Uddevalla och Gent. 

Volvo Personvagnar ingick i den svenska Volvokoncernen fram till 1999, då Ford köpte per-

sonbilstillverkningen. Fabriken i Skövde är idag en del i Ford Premium Automotive Group 

(PAG) (Volvo 2007b).  
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3.4.2 Volvo Personvagnars företagsfilosofi  

Volvo Personvagnars företagsfilosofi bygger på sex delar. I den första delen ingår visionen, 

uppdraget och mål. Visionen är att vara världens mest efterfrågade och framgångsrika hög-

klassiga bilmärke där uppdraget är att skapa den säkraste och mest spännande bilupplevelsen 

för moderna familjer. Volvo Personvagnars mål är att vara ett av världens tre starkaste hög-

klassiga varumärken på bilmarknaden. Andra delen anses vara en av de viktigaste tillgångarna 

för Volvo Personvagnar, och det är arvet; att Volvos historia är nära sammankopplat med det 

svenska samhällets framväxt och utveckling. Den tredje delen är identiteten; att varumärket 

Volvo är större än namnet och produkterna. Fjärde delen är kulturen; vilket är värderingar och 

grundprinciper. Den femte delen är uppdelad i tre viktiga komponenter som ingår i Volvo 

Personvagnars kultur; dessa är medarbetarskap, lagarbete och ledarskap. I medarbetarskap 

ingår medarbetarsamtal mellan ledare och medarbetare som sker regelbundet för att klargöra 

och komma överens om mål och ambitioner. Det är ett gemensamt ansvar att se till att det 

finns tillräcklig erfarenhet och kompetens för att effektivisera arbetet på bästa sätt. Invester-

ingar i kompetens planeras, genomförs och följs upp regelbundet. För att utveckla nya meto-

der och lösningar och nå bästa möjliga resultat är lagarbete oftast överlägset bästa sätt. Sista 

delen i företagsfilosofin handlar om hur man ska gå från filosofi till handling, vilket alla på 

Volvo Personvagnar har ansvar för (Volvo 2007b). 

 

3.4.3 Volvo kompetenscenter 

Volvo kompetenscenters affärsidé är att skapa framgång hos sina kunder, Volvo Powertrain i 

Skövde och Volvo Personvagnar i Skövde och Floby. Detta gör man genom att bidra till verk-

samheternas utveckling främst av teknik men också arbetssätt och medarbetare. Gemensamma 

utbildningar erbjuds i mesta möjliga mån, men vissa utbildningar är riktade enbart till Volvo 

Powertrain respektive Volvo Personvagnar. Exempel på utbildningar som erbjuds är meka-

nisk mätning, industriell datakommunikation, CNC-teknik, ritningsläsning, Word, Excel och 

så vidare. Intagningar till utbildningarna sker löpande i så kallade flexibla fönster. Ett flexi-

belt fönster är på 2-4 veckor, 2 gånger på våren respektive hösten. Medarbetarens studier kan 

därför anpassas till produktionsläget (Volvo 2007c). Volvogymnasiet är en del i den centrala 

utbildningsenheten och erbjuder en utbildningsform där tillfälle ges till en god teoretisk ut-

bildning med kvalificerad yrkespraktik (Volvo 2007d). 

 



 

 
 

16 

3.5 Medarbetarsamtal och olika kollektivavtal  

Inom de flesta organisationer betraktas medarbetarsamtal eller utvecklingssamtal som en 

självklarhet i arbetet med kompetensutveckling av personal. Arbetsmarknadens parter har ofta 

i kollektivavtalen avtalat om medarbetarsamtal eller utvecklingssamtal, men det krävs mer än 

ett avtal. Det behövs också ett samarbete mellan facket och arbetsgivaren för att det ska bli en 

utveckling av såväl medarbetare/medlemmar som företag (Jönsson 2004, s 11f). Den svenska 

arbetsmarknadens regler om exempelvis löner, arbetstid, kompetensutveckling och medarbe-

tarsamtal regleras i kollektivavtal mellan arbetsgivareparter och arbetstagareparter. Vi gör här 

nedan en kort beskrivning av ett kollektivavtals innehåll. Vi ämnar återkomma i analysen med 

fler kopplingar till dessa kollektivavtal. 

 

3.5.1 Avtalsbeskrivning 

Arbetsgivarna i form av Teknikföretagen och arbetstagarparterna i form av IF Metall, SIF 

numera Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna har centrala avtal om kompetensutveckling 

och medarbetarsamtal. Det avtal som vi refererar till gäller från april 2007 – 31 mars 2010. 

LO-facket genom IF Metall har ett avtal och tjänstemannafacken har framförhandlat ett 

gemensamt avtal. I detta fall så är båda avtalen likalydande. I detta avsnitt refererar vi till IF 

Metalls avtal. Valet av detta avtal gjordes på grund av författarnas personliga industriella 

bakgrund samt att vi väl insatta i detta kollektivavtal eftersom vi är medlemmar i IF Metall.  

 

Parterna har enats om gemensamma värderingar och utgångspunkter som ligger till grund för 

det fortsatta arbetet med kompetensutveckling. 

 
Företagen inom verkstadsindustrin verkar i en allt mer hårdnande nationell och internatio-
nell konkurrens. En viktig förutsättning för att företagen skall kunna bedriva sin verksam-
het är att de ständigt innehar erforderlig kompetens. Detta kräver att arbetsformer och orga-
nisation utvecklas och att alla anställdas kunskaper förnyas och förstärks (IF Metall 2007, s 
67). 

 

Det finns ett tudelat ansvar i avtalet, såväl företaget som den anställde har ansvar för att ut-

veckla kompetensen. Dels ska företagets anpassningsförmåga öka för att förbättra konkur-

renskraften som då skapar en lönsam verksamhet för företaget, dels ska de anställdas trygghet 

i anställningen stärkas och de anställda ska kunna vidga sin mångsidighet och samlade kom-

petens. En partssamverkan för gemensam utveckling förespråkas. Enligt överenskommelsens 

2 § handlar det om att få till stånd ett aktivt utvecklingsarbete på företaget, där de anställdas 
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kompetens utvecklas och tillvaratas. Överenskommelsens 3 § ger möjlighet till en systemati-

serad utveckling. Både utvecklingsbehov utifrån företagens mål men också den anställdes 

behov och önskemål bör enligt detta avtal finnas med här. Den personliga utvecklingen lyfts 

fram. 

[…] att särskilt ska de anställda med kort och bristfällig utbildning få uppmärksamhet […] 
En viktig grund för de anställda och företagens samlade kompetensutveckling kan vara en 
individuell utvecklingsplanering. Om en anställd särskilt begär det skall en sådan planering 
ske ( IF Metall 2007, s 69f) 

 
För att samverka har parterna inrättat Verkstadsindustrins nämnd för kompetensfrågor som 

består av sex ledamöter tre från arbetsgivarhåll och tre från de fackliga organisationerna.  

I den här överenskommelsens 4 § är syftet att stödja de lokala aktörerna. Det som kan vara 

svårt för lokala parter att uppnå eller påverka det kan de centrala parterna hjälpa till med. 

Parterna kan stödja mindre företag för att exempelvis hjälpa till med behovsinventering. Par-

terna är överens om att de har en gemensam uppgift att vidga företagens och de anställdas 

intresse för kompetensutveckling genom att visa på goda exempel och erfarenhetsutbyte. 

 

3.5.2 Avtal på koncernnivå för Volvo Personvagnar 

De centrala avtalen utgör ofta grunden som sedan bearbetas och utvecklas av parterna på lokal 

nivå. Större koncerner som Volvo Personvagnar tecknar oftast avtal på koncernnivå som 

gäller för alla fabriker. Volvo Personvagnar har tecknat ett koncernavtal angående kompe-

tensutveckling som gäller även i Skövde. Att bygga upp, utveckla och upprätthålla nödvändig 

kompetens anses vara en central fråga. Satsning på kompetenshöjning är en investering. 

Lärande och ständig utveckling ska vara en naturlig del av det dagliga arbetet. Det är företa-

gets ansvar att tillhandahålla eller förmedla den praktiska och/eller teoretiska utbildning som 

behövs. Det finns ett kompetensråd på koncernnivå. Företaget och facket utser sina respektive 

företrädare till ett koncernövergripande organ som har till uppgift att arbeta med kompetens-

utveckling. Kompetensanalyser ska utföras regelbundet och detta visar vilken kompetenspro-

fil företaget eller en viss avdelning har. Medarbetarsamtal ingår som en del i avtalet. Genom 

medarbetarsamtal ska chef tillsammans med medarbetare arbeta fram utvecklingsvägar och 

möjligheter genom befattnings- och/eller enskild utveckling. Medarbetarsamtal ökar möjlig-

heterna till en individuell utveckling inom företaget, samt är en viktig förutsättning för att nå 

en ändamålsenlig kompetensutveckling. Varje anställd har rätt till råd och stöd, samt att få 

möjlighet att både ge och få konstruktiv kritik. Samtalen ska ske minst en gång per år. Företa-

get svarar för att varje chef har en utbildning och de hjälpmedel som behövs för att kvalitets-
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säkra medarbetarsamtalen. Volvo Personvagnar i Skövde har haft en egen kompetenskom-

mitté, men på grund av besparingsåtgärder är den kommittén vilande för närvarande. 

 

 

4 Metod 

I metodavsnittet förklarar vi hur vi har gått till väga för att skriva denna uppsats. Vi beskriver 

den metod som vi har använt oss av samt hur insamlandet av materialet har skett. Vi redogör 

kort för kvalitativ och kvantitativ forskning, beskriver även urvalsprocessen och hur vi utfor-

mat intervjuguiden. Vidare kommer vi att beskriva hur insamlingen av det empiriska materi-

alet har framskridit och hur vi gått till väga vid sammanställning av materialet. Forsknings-

etiska principer diskuteras, samt undersökningens giltighet och tillförlitlighet. Studiens 

genomförande redovisas och kapitlet avslutas med beskrivning av hur intervjuerna analyseras. 

Efter att ha studerat olika teorier som hermeneutik, fenomenologi, positivism och kritisk teori 

så blev vårt val hermeneutiken. 

 

4.1 Hermeneutik 

Hermeneutik kan förklaras som läran om tolkning och förståelse av diskurser, där tolkningen 

är det centrala. Som vetenskapsteoretiskt synsätt handlar hermeneutiken dels om metoder för 

förståelse och tolkning, dels om beskrivning av själva förståelsen och dess villkor. Föremål 

för tolkningen är meningsfulla fenomen, det vill säga fenomen som är skapade av människor, 

exempelvis texter, handlingar och yttranden. I det stora hela kan sägas att uppgiften för fors-

karen är att förstå innebörden, meningen, hos en text men hjälp av exempelvis frågor som 

”Varför”?, ”Vad är det som visar sig”? eller ”Vad är kontentan av det”? Således används 

tolkningen som huvudsaklig forskningsmetod. Inom hermeneutiken är förförståelse eller för-

domar centrala begrepp. Med det menas de kunskaper en tolkare redan besitter, som blir bak-

grunden till dennes tolkning av ett fenomen. Detta kan också uttryckas som att för att förstå 

ett meningsfullt fenomen i den kontext det förekommer i, exempelvis det samhälle och den tid 

som en viss text skrevs i (Stensmo 2002, s 14ff). Det framgår att andra forskare är av samma 

mening att hermeneutiken handlar om att tolka och förstå och ger en intressant förklaring till 

guden Hermes uppdrag. Hermes var budbärare mellan gudar och dödliga men han var också 

tjuvarnas gud. Dessa framstår som när vi arbetar hermeneutiskt så ”stjäl” vi ofta andra männi-

skors tankar som vi sedan tolkar. Vi som uttolkare måste gå varsamt fram och tänka etiskt på 
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vad vi gör med de ”stulna” tankarna. Tolkningen är en svår balansgång inom hermeneutiken 

(Gustavsson 2004, s 71ff). 

 

Den hermeneutiska textanalysen är en flerstegsprocess som bygger på tanken om att me-

ningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten och omvänt består 

ju helheten av delar och kan därför endast förstås ur dessa (Stensmo 2002, s 110). Denna pro-

cess kallas den hermeneutiska spiralen eller cirkeln. Texttolkare börjar alltså i någon del och 

försöker sätta den i samband med helheten. Genom att växla mellan del och helhet i flera om-

gångar skapas undan för undan en fördjupad förståelse av bådadera (Alvesson & Sköldberg 

1994, s 115f). För att förstå en del, måste tolkaren ha tillgång till helheten och delens bety-

delse blir beroende av helheten. Hela denna process präglas av en rörlighet. Det sker en pend-

ling mellan delarna och helheten. Processen mellan tolkning och förståelse, som grundar sig 

på förförståelse, kallas den hermeneutiska cirkeln. Det finns ingen väg ut ur denna cirkel ef-

tersom tolkningar alltid motiveras av andra tolkningar (Gustavsson 2004, s 77). Den herme-

neutiska spiralen bygger på tanken att varje företeelse endast kan vara förståelig i det sam-

manhang eller den kontext den förekommer i. En av den hermeneutiska forskarens viktigaste 

uppgifter blir därför att rekonstruera det sammanhang tolkningsobjektet är en del av. Kunskap 

om kontexten blir ett led i arbetet som ökar sannolikheten för forskaren att konstruera rimliga 

tolkningar (Gustavsson, 2004, s 80).  

 

4.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Kvalitativ och kvantitativ metod är två olika tillvägagångssätt att använda sig av vid forsk-

ning. Dessa två metoder innefattar hur forskare samlar, bearbetar, analyserar och tolkar data. 

Valet av metod skall göras med hänsyn till hur pass väl forskningsfrågorna kan besvaras 

(Bryman 1997, s 18). Kvantitativa eller kvalitativa metoders användbarhet beror på forsk-

ningsfrågorna (Kvale 1997, s 69). I den kvantitativa metoden vill forskaren ständigt påvisa att 

resultat från en undersökning kan generaliseras till att gälla även andra personer och situatio-

ner än dem som undersökts just nu i denna situation. Forskaren använder sig oftast av ett stort 

slupmässigt urval, därför att urvalet skall vara representativt också för en större population. 

Replikering och upprepning av ett tidigare forskningsresultat förespråkas ofta inom den 

kvantitativa forskningen (Bryman 1997, s 47; s 51).  
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Kvalitativ forskning handlar i grunden om ett sätt att studera den sociala realiteten, och har 

som främsta mening att beskriva och analysera kulturen och beteendet hos människor och 

grupper med utgångspunkt från dem som utforskas. Inom den kvalitativa forskningen finns 

det olika datainsamlingsmetoder att välja emellan. De metoder för insamling av data som 

sammankopplas med kvalitativ forskning har länge tillämpats av samhällsvetare (Bryman 

1997, s 58f). En kvalitativ intervju är en metod för att undersöka och förstå karaktären eller 

egenskapen hos någonting (Starrin & Svensson 1996, s 53f). Intervjuer genomförs för att få 

förståelse för olika samhällsfenomen. Intervjun som materialinsamlingsteknik ger möjlighet 

till en djupare förståelse inför det fenomen som ska studeras, att genom intervjun men också 

kroppsspråk och ansiktsuttryck kan ge en helhetsbild av fenomenet. En intervju kan vara 

strukturerad, halvstrukturerad eller djup (Kvale 1997, s 32ff). 

 

Som kvalitativ forskare är tanken att försöka förstå och beskriva uppfattningen hos den inter-

vjuade och dennes tillvaro. En kvalitativ intervju syftar till ”[…] att erhålla beskrivningar av 

den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka fenomenens mening” (Kvale 1997, s 35). Intervju-

arens uppgift är att försöka förstå meningen med vad intervjupersonen ger uttryck för genom 

att registrera och tolka detta, det är i samspelet mellan intervjuaren och den intervjuade som 

kunskap kommer fram. Meningen med en reflexiv intervju är att tolka de svar som fås utifrån 

egna erfarenheter. Intervjun görs i syfte att undersöka ”[…] människors upplevelser, beteen-

den, attityder eller beskrivningar av någon händelse eller något visst fenomen” (Thomsson 

2002, s 29). Den reflexiva intervjuaren utgår från sitt kunnande och sin vilja att ta tillvara 

olika infallsvinklar som kommer fram vid intervjuerna (Thomsson 2002, s 29). Forskaren kan 

inte i en kvalitativ metod tolka med fritt tyckande eller inslag av egna idéer på det empiriska 

materialet, utan tolkningen måste bedömas utifrån de kriterier som ställs på den metod forska-

ren tillämpar. Dessa metodkriterier kan bland annat gälla det hermeneutiska del- och helhets-

kriteriet (Gustavsson 2004, s 14).  

 

Valet mellan kvalitativ eller kvantitativ metod vilar på forskningsfrågan som ställs i under-

sökningen. Om forskningsfrågan gäller att redogöra för hur ofta, hur många eller hur vanligt, 

ska forskare använda sig av en kvantitativ metod. Om forskningsfrågan däremot handlar om 

att förstå eller hitta ett mönster så ska forskare istället använda sig av en kvalitativ metod 

(Trost 2005, s 13ff). Forskare som använder en kvantitativ metod kritiserar ofta den kvalita-

tiva forskningen på grund av svårigheten att replikera resultaten av en kvalitativ metod och en 

kvalitativ tolkning (Bryman 1997, s 51f; s 86). Vi har valt att använda oss av kvalitativa inter-
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vjuer för att få en förståelse för vilka föreställningar om medarbetarsamtal som förekommer 

hos ett antal anställda på Volvo Personvagnar i Skövde.  

 

4.2.1 Urval 

I urvalet av intervjupersoner funderade vi först på hur många vi behövde intervjua och vilka 

på arbetsplatsen vi ville intervjua. ”Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på 

vad du vill veta” (Kvale 1997 s 97). Om vi har för litet antal intervjuer är det svårt att göra 

statistiska generaliseringar och samtidigt om antalet intervjuer är för många, kan man av tids-

brist få svårt att göra mer ingående tolkningar av intervjuerna (Kvale 1997, s 98). Eftersom vi 

har valt ett hermeneutiskt angreppssätt alltså att tolka inte generalisera så gör vi redan här ett 

övervägande kring antalet intervjuer. För studenter i vår situation som ska skriva en C-uppsats 

och använder sig av reflexiva intervjuer så kan en lämplig mängd intervjuer vara mellan 5 och 

10. Urvalet styrs av tillgängligheten. Med denna utgångspunkt så bestämde vi oss för att göra 

åtta intervjuer och att bokade in en del av intervjuerna (Thomsson 2002, s 55ff). I urvalet av 

intervjupersoner funderade vi på olika kriterier dels ville vi att alla skulle ha erfarenheter av 

medarbetarsamtal. Dels ville vi intervjua chefer som hade hand om medarbetarsamtal, dels 

ville vi intervjua både tjänstemän och arbetare. Vi använde oss av en kontaktperson där vi 

berättade om syftet med vår uppsats och om de kriterier vi ställde på de personer vi ville in-

tervjua. Kontaktpersonen hjälpte oss så att vi hade några förbokade intervjuer.  

 

När vi anlände till företaget hade vi klart med två chefer, två tjänstemän och två arbetare. Vi 

hade två dagar avsatta för intervjuer, således var vår taktik att få tag i ytterligare två intervju-

personer, tanken var att vi skulle fråga de som vi intervjuade. Detta kallas för bekvämlighets-

urval som kan med andra ord också kallas för snöbollsmetoden. Metoden innebär helt enkelt 

att intervjuaren utgår från en person och låter denne rekommendera nästa att kontakta och på 

så sätt kommer man i kontakt med en kedja av personer, där urvalet inte ensidigt styrs av oss 

som intervjuare (Trost 2001, s 31ff). Vårt mål var att sammanlagt intervjua åtta personer två 

chefer, tre tjänstemän och tre arbetare. Efter de två dagarna hade vi uppnått målet. Det visade 

sig att det inte var svårt att få tag i personer som ställde upp. Vi var noga med att tala om för 

intervjupersonerna att de skulle vara anonyma i vår undersökning endast chef, tjänsteman och 

arbetare skulle återges i studien.  
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Vi har i vår studie valt att inte ta hänsyn till genus hos de svarande. Vid större undersökning 

hade genusaspekten varit av intresse. Våra tidigare kontakter på Volvo Personvagnar avgjorde 

valet av arbetsplats. Avsikten med denna studie är att belysa samtalet om medarbetarsamtalen, 

vi kommer därmed inte att medverka på ett medarbetarsamtal. Undersökningen är således 

begränsad att nå ett antal anställda på Volvo Personvagnar i Skövde.  

 

4.2.2 Intervjuguiden 

Inför intervjuerna utarbetades två intervjuguider7. En för chefer och en för medarbetare. Det 

är vanligt att under kvalitativa intervjuer använda sig utav en intervjuguide med på förhand 

redan givna frågor, detta för att säkerställa att intervjun behandlar och kommer att besvara 

forskningsfrågorna. Det underlättar också för forskaren att ha en intervjuguide att hålla sig till 

då intervjun lätt kan sväva ut  

 
När intervjupersonen låter tankarna vandra iväg, kommer han eller hon att komma in på 
områden som är viktiga eller av stort intresse. Intervjuaren tappar i viss mån kontrollen 
över intervjun och lämnar över den till intervjupersonen, men vinsten i detta ligger i att 
forskaren får fram information som är viktig för den som utfrågas (Bryman 1997, s 59). 

 
Intervjuguiden är alltså ett hjälpmedel för intervjuaren. Vid vår utformning av intervjuguiden 

så funderade vi på olika teman med koppling till våra forskningsfrågor och syftet med uppsat-

sen. Frågorna är uppdelade i tre teman, dessa är medarbetarsamtal, utbildning och idéer om 

förändringar.  Frågorna som har används till intervjuerna i denna uppsats formulerades öppna 

för att på så sätt resultera i vida och innehållsrika svar, ingen av frågorna hade ett fast svars-

alternativ. Tyngdpunkten under intervjuerna låg på intervjupersonernas egen föreställning och 

syn på medarbetarsamtal (Kvale 1997, s 117ff). Inför intervjuerna valde vi att testa vår inter-

vjuguide genom att provintervjua ett antal personer i vår närhet, för att se om vi behöver 

ändra guiden. Det kan vara bra att känna sig för och prova innan genomförandet av intervju-

erna. Som intervjuare kan man få viss insikt i om frågorna i intervjuguiden ger svar på det 

man åsyftar (Thomsson 2002, s 77). Kvale (1997) är inne på samma linje och menar att ovana 

intervjuare kan känna sig säkrare genom att träna på intervjuer. ”En intervjuare vinner själv-

förtroende genom praktik; att genomföra pilotintervjuer före de egentliga projektintervjuerna 

ökar förmågan att skapa ett tryggt och stimulerande samspel” (Kvale 1997, s 137). 

 

                                                
7 Intervjuguider se bilaga 1 och 2 
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4.2.3 Forskningsetiska aspekter 

Vad gäller etik, oavsett val av metod, är det mer än bara etisk kunskap som erfordras, det in-

nefattar även forskaren som person, dennes hängivenhet för moraliska frågor och handlingar. 

En viktig dygd är känslighet, det vill säga veta och identifiera när en fråga är av etisk karaktär 

(Kvale 1997, s 111). En viktig och återkommande aspekt i all vetenskaplig forskning är om 

metoden är etisk riktig. Det finns exempelvis etiska regler och riktlinjer som gäller för huma-

nistisk och samhällsvetenskaplig forskning, dessa preciseras i en skrift från Vetenskapsrådet, 

det grundläggande individskyddskravet presenteras som fyra huvudkrav på forskningen och 

dessa krav specificeras sedan i ytterligare ett antal regler. Det första kravet är informations-

kravet, som går ut på att de som studeras ska informeras av forskaren om vilka villkor som 

gäller för deras medverkan. Forskaren måste även berätta sitt syfte för studien och de som 

deltar ska när som helst kunna avbryta sitt samarbete. Det andra kravet är samtyckeskravet 

som innefattar att de som deltar i undersökningen gör detta frivilligt och bestämmer själva 

över sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att all privat information om de individer 

som studeras ska behandlas på ett sådant sätt att de förblir privat och endast forskaren har till-

gång till informationen. Det sista kravet handlar om hur använda den information som fram-

kommit under forskningen. Forskaren får inte lämna ut uppgifter om enskilda individer för att 

användas i andra syften (Vetenskapsrådet 1990, s 5f). Vi har i vår undersökning sökt vara 

tydliga med vilket syfte vår studie har och vilken roll de medverkandes utsagor kommer att få. 

Således har de intervjuade har informerats om syftet med undersökningen och att intervjuerna 

ska bandas. De har också uppmärksammats på att intervjun är frivillig och att undersökningen 

behandlas konfidentiellt. Efter deras medgivande gav vi vårt löfte om att materialet kommer 

endast att användas till uppsatsens ändamål. 

 

4.2.4 Giltighet och tillförlitlighet 

Inom vetenskaplig forskning används ofta begreppen validitet och reliabilitet. Idéerna om 

dessa begrepp och dess innebörd kommer från den kvantitativa metodologin. När det gäller 

kvalitativ forskning kan dessa begrepp få en lite annorlunda innebörd där forskarens hant-

verksskicklighet är avgörande för att kunna validera en undersökning. Inom kvalitativ forsk-

ning kan begreppen som giltighet och tillförlitlighet användas. Det är viktigt att forskaren hela 

tiden kontrollerar, ifrågasätter och tolkar sina resultat och innehar en kritisk syn på sina egna 

analyser (Kvale 1997, s 149; s 196; s 213). I kvalitativa undersökningar blir frågan om meto-

den mäter det vi avser att mäta, således validitet. Får vi svar på de frågor som vi i syftet har 
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ställt oss. Det handlar om att kunna avgöra om vårt tillvägagångssätt och metoden som vi an-

vänt är giltigt och tillförlitligt (Thomsson 2002, s 32).  

 

Urvalsfrågor och intervjumetoden är a och o i kvalitativa studier. Vår förförståelse, våra tidi-

gare erfarenheter samt de teorier som vi använder vid tolkningen av intervjuerna är det bra att 

redovisa (Thomsson 2002, s 32). Eftersom analysarbetet är viktigt för att säkra tillförlitlighe-

ten valde vi att vara två som intervjuade. Vi har använt ett stort antal citat det ger läsaren 

möjlighet att kontrollera rimligheten av våra tolkningar (Thomsson 2002, s 32). Ofta inom 

kvantitativ undersökning strävar man efter att kunna generalisera svaren. Vid kvalitativa un-

dersökningar är det svårt att generalisera, men det var heller inte vår avsikt med studien.  

 

Forskaren måste kunna visa på studiens tillförlitlighet, således reliabilitet, genom att tydligt 

redovisa för datainsamlingsmetoden, samt reflektion över etiska aspekter (Trost 2005 s 111f). 

Vi som författare har försökt att vara så tydliga som möjligt i vårt tillvägagångssätt genom att 

exempelvis bifoga intervjuguiden. Vi valde att banda alla intervjuer för att vid behov kunna 

gå tillbaka och kontrollera materialet. Det var en av oss som transkribera intervjuerna, men 

båda har lyssnat på banden och kontrollerat transkriberingen, något som ökar tillförlitligheten 

av det transkriberade materialet. Under intervjuerna har båda alltid varit närvarande vilket kan 

tänkas minska risken för misstolkningar, men ingen empirisk process är helt felfritt. Intervju-

erna har skett i olika miljöer men har trots allt det gemensamt att det var en för den intervju-

ade känd miljö samt att det var en lugn och avskild miljö.  

 

4.2.5 Studiens genomförande 

Idén till undersökningen väcktes under första veckans föreläsningar på Örebro universitet 

höstterminen 2007. Vår undersökning valde vi att göra på en för oss känd verksamhet. Första 

kontakten togs med informationsansvarig på Volvo Personvagnar i Skövde för att kontrollera 

om vi kunde göra intervjuer på arbetsplatsen och om det fanns önskemål om att företagets 

namn skulle förbli anonymt. Vi fick tillåtelse att använda både företagets namn och ort. 

 

Undersökningen består av två delar; dels är vår avsikt att göra en hermeneutisk textanalys av 

de kollektivavtal som finns kring medarbetarsamtal, samt de interndokument som företaget 

arbetat fram kring medarbetarsamtal, dels intervjuer med ett antal anställda på företaget. Vår 

tolkning av hermeneutisk texta analys är att vi tittar på delar och jämför med helheten. Vi har 
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läst varje kollektivavtal och interndokument var för sig och jämfört med hur medarbetarsam-

tal fungerar i praktiken.  

 

Om forskaren är väl förberedd inför en intervju blir det lättare att få fram den information som 

eftersträvas och på så sätt få ett lyckat resultat. En bra förberedelse kräver att forskaren sätter 

sig in i ämnet samt tidigare forskning som gjorts på området. Forskaren bör också noga tänka 

igenom vad denne vill få ut av intervjuerna (Kvale 1997, s 91). För att vara bra förberedda så 

läste vi in oss på ämnet medarbetarsamtal. Vi har läst både allmän och forskningsinriktad lit-

teratur. För att få tag i litteratur gjordes litteratursökning. Vi har läst in oss på företagets in-

terndokument och kollektivavtal kring medarbetarsamtal, dessutom har vi läst litteratur om 

metoder av bland annat av Bryman (1997), Kvale (1997), Thomsson (2002).  

 

Vi valde att fokusera på en arbetsplats och totalt genomfördes 8 intervjuer. Vi utförde Inter-

vjuerna  under två dagar V48 2007 på Volvo Personvagnar i Skövde. Vi intervjuade tre arbe-

tare, tre tjänstemän och två chefer som har personalansvar och utför medarbetarsamtal i sin 

yrkesroll. Orsaken till att vi ville banda intervjuerna var att vi inte ville gå miste om några 

detaljer utan att ha möjlighet vid senare tillfälle gå tillbaka och lyssna på de intervjuade sagt. 

Intervjuerna varade mellan 20-35 minuter beroende på intervjupersonerna som uttryckte sig 

varierande mycket. Vi var två som genomförde intervjuerna, en skötte bandspelaren och 

ställde frågorna och den andre tog anteckningar och observerade mimik osv. Det kan bli en 

maktsituation som kan påverka intervjun om man är två intervjuare och en respondent. Dock 

tycker vi att de positiva argumenten övervägde, nämligen att som två intervjuare kan vi 

komplettera varandra, fylla i luckorna och fokusera på olika saker och dels att man kan finna 

en trygghet i att man är två som tolkar och försöker förstå det som fram kommer vid intervju-

tillfället både verbalt och kroppsligt (Thomsson 2002, s 75ff). 

 

4.2.6 Analys 

Vår bearbetning startade redan under intervjuerna i och med att vi bandade dem och att en av 

oss förde anteckningar. Vår analys av intervjuerna har skett i flera steg. Första steget var att 

lyssna på varje intervju och jämföra med anteckningarna. Vi diskuterade hur vi bäst kunde 

analysera textmassan. Nästa steg var att transkribera alla samtal vilket en av oss gjorde med 

guiden som mall. Därefter läste vi tillsammans igenom materialet. Vi kom fram till att an-

vända hermeneutisk cirkel som analysmetod vilket innebär att läsa igenom hela textmassan 
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för att bilda sig en uppfattning om vad den handlar om. Vi bearbetade intervjuerna genom att 

kategorisera. Kategorier som har koppling till våra forskningsfrågor och den intervjuguide 

som vi använde. Vi har strävat efter att jämföra de olika intervjuerna för att hitta mönster, 

samband och skillnader och för att se om delarna stämmer med helheten. Vidare har vi jäm-

fört resultatet av intervjuerna med analysen av kollektivavtal och interndokument för att se 

om det skiljer sig mellan teori och praktik (Kvale 1997, s 51).  

 

 

5 Resultat  

I denna del redovisar vi textanalysen, som vi delar upp i två delar. Delstudie ett innehåller en 

presentation av vår textanalys av kollektivavtal (1A) och Volvo Personvagnars interndoku-

ment (1B). I delstudie två presenterar och analyser vi intervjuerna. 

 

5.1 Delstudie ett (1A): Kollektivavtal 

Enligt det centrala kollektivavtalet har företaget ett grundläggande ansvar för att dess behov 

av kompetens hos de anställda fortlöpande tillgodoses. På motsvarande sätt har den anställde 

ett eget ansvar för att utveckla sin kompetens i enlighet med de krav som företagets verksam-

het ställer. Formerna för kompetensutveckling bör, för att vara ändamålsenliga och praktiska, 

vara anpassade till de förutsättningar som finns i varje enskilt företag och utgå från företagets 

affärsidé och långsiktiga verksamhet. En konstruktiv och engagerad dialog mellan företag och 

lokala fackliga representanter är positivt, både för företagets och de anställdas möjligheter att 

upprätthålla och förnya kompetens samt för en god utveckling av effektivitet, lönsamhet och 

konkurrenskraft.  

 

De lokala parterna skall gemensamt medverka till goda förutsättningar för alla anställda att klara 
nya kunskaps- och kvalifikationskrav. En grund härför är ett fortlöpande, systematiskt och 
målinriktat utvecklingsarbete som syftar till: att öka företagets anpassningsförmåga till nya krav 
för förbättrad konkurrenskraft, att skapa en för företaget lönsam verksamhet, att stärka de 
anställdas trygghet i anställningen (IF Metall 2007, s 92f). 

 

Vi finner i avtalet att alla anställda borde få ta del av utveckling, men vi tolkar som att makt-

förhållandet avgör vem som får utbildning/utveckling. En fråga vi ställer oss är, ser man 

medarbetarsamtal och kompetensutveckling som en investering för företaget eller som en 

kostnad? Vår tolkning av kollektivavtalen om medarbetarsamtal och kompetensutveckling 

blir att det inte alltid får så stort genomslag på lokal nivå i praktiken. Vi finner motstridigheter 
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i dels att det är företagets mål som eftersträvas och dels individens möjlighet till utveckling. 

Företagets utveckling verkar gå före individens utveckling. 

 

 5.1.1 Personlig Utveckling 

I avtalet ges möjlighet till en systematiserad utveckling. Både utvecklingsbehov utifrån före-

tagets mål men också den anställdes behov och önskemål bör finnas med här. 

Den individuella planeringen kan göras exempelvis genom utvecklingssamtal eller arbets-

platsträffar. Vad kan då personlig utveckling innebära? Enligt det centrala avtalet kan det ex-

empelvis vara arbetsrotation, på så sätt lära sig nya arbetsuppgifter, delta i projektarbete, in-

tern eller extern vidareutbildning. Allt detta för att ge anställda möjlighet att kunna åta sig mer 

kvalificerade och ansvarskrävande arbetsuppgifter. Särskilt ska de anställda med kort och 

bristfällig utbildning få uppmärksamhet.  

 

Alla anställda, oavsett utbildningsbakgrund, bör ges möjlighet till personlig utveckling i arbetet så 
att den kan åta sig mer kvalificerade och ansvarskrävande uppgiften. […] Personlig utveckling kan 
t.ex. innebära intern eller extern vidareutbildning, […] En viktig grund för de anställda och 
företagens samlade kompetensutveckling kan vara en individuell utvecklingsplanering. Om en 
anställd särskilt begär det skall en sådan planering ske”(IF Metall 2007, s 94f).  

 

En fundering är om de anställda själva begär utvecklingsplanering? Vår erfarenhet är att de 

anställda inte begär detta på grund av att de inte är insatta i avtalen eller vilka rättigheter de 

har avseende kompetensutveckling. Enligt vår mening behöver de lokala parterna aktivt ar-

beta tillsammans med stöd av det centrala avtalet, man kan se det som ett perspektiv under-

ifrån eller ett övergripande perspektiv. Vi anser att en arbetsgivare gynnas av att de anställda 

får ta del av olika former av kompetensutveckling.  

 

5.1.2 Samverkan mellan förbundsparterna 

Partsamverkan handlar om att få till ett aktivt utvecklingsarbete på företaget, där de anställdas 

kompetens utvecklas och tillvaratas. Parterna kan bilda kommittéer och arbeta tillsammans för 

utveckling; exempelvis utbildningsinsatser och organisationsutveckling. Tanken är att till-

sammans försöka att påverka utbildningsinsatser i samhällets regi som gagnar företagets an-

ställda. Exempelvis tillsammans påverka Komvux att ordna kurs i svenska för dem som behö-

ver, på mer flexibla tider så att skiftarbetare kan delta.  
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Syftet med samverkan mellan förbundsparterna är att stödja de lokala aktörerna. Att tillsam-

mans centralt lyfta fram arbetsplatser som lyckats i sin utveckling, ordna föreläsningar, ut-

bildningar och så vidare. Det finns möjlighet att få till en utveckling på nationell nivå med 

exempelvis forskare, läromedelsförfattare och så vidare. Likaså blicka ut på internationell 

nivå och hämta exempel. Det som kan vara svårt för lokala parter att uppnå eller påverka kan 

de centrala hjälpa till med. Tillsammans kan parterna försöka att påverka innehåll och dimen-

sionering av samhällets utbildning. Genom att göra analyser av branschens kompetensbehov 

kan parterna påverka utbildare. Parterna kan stödja mindre företag för att exempelvis hjälpa 

till med behovsinventering. De har en uppgift att vidga företagens och de anställdas intresse 

för kompetensutveckling genom att visa på goda exempel och erfarenhetsutbyte. Verkstadsin-

dustrins nämnd för kompetensfrågor består av sex ledamöter tre från arbetsgivarehåll och tre 

från de fackliga organisationerna.  

 

Det är en mycket viktigt gemensam uppgift för företaget och de lokala fackliga organisationerna 
att få till stånd ett aktivt utvecklingsarbete och att skapa goda förutsättningar för att de anställdas 
kompetens kan tas tillvara och utvecklas (IF Metall 2007, s 93). 

 

På grund av besparingsskäl har den lokala kompetenskommittén i Skövde lagts ner och vi har 

funnit att generella utbildningsaktiviteter i stort har avskaffats. Endast företagsspecifika sats-

ningar kan förekomma.  

 

5.2 Delstudie ett (1B): Volvos interndokument 

Det finns både dokument och instruktioner internt på Volvo Personvagnar som är till för att 

hjälpa medarbetaren och chefen i den obligatoriska medarbetarsamtalsprocessen. Dokumenten 

ska vara en hjälp på vägen när parterna ska sätta mål, ta fram en utvecklingsplan, tillhanda-

hålla strukturerad feedback och göra uppföljning. De ska även ge en struktur för dialogen vid 

utvecklingssamtalet. Enligt interndokumenten så ska alla tillsvidareanställda ha minst ett 

medarbetarsamtal per år.  

 

Steg 1 i kompetensutvecklingsplanen bygger på att sätta upp mål och göra en utvecklingsplan 

som oftast sammanställs i början av året. Det är medarbetaren som sätter målen, därefter dis-

kuteras dessa med chefen och denne godkänner. Efter detta tas en kompetensutvecklingsplan 

fram för medarbetaren. Som steg 2 i kompetensutvecklingsplanen finns halvårsuppföljningen 

som ska innehålla genomgång av mål, uppföljning och feedback. Tanken är att chefen ska 
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följa upp och granska medarbetarens framsteg när det gäller de uppsatta målen som sattes i 

steg 1. Kommer medarbetaren nå sina mål, Varför? Varför inte? Chefen ska sammanfatta 

framstegen, och vid behov ge förslag på åtgärder som kan hjälpa medarbetaren att nå målen. 

Vi anser att steg 2 är viktigt om medarbetarsamtalsprocessen ska fungera som det är tänkt. 

 

Jönsson (2004) menar att redan vid tidpunkten för medarbetarsamtalet bör parterna komma 

överens om vad som ska hända efteråt. Vad som bestämts och hur uppföljningen ska se ut, 

efterarbetet anses vara lika viktigt som själva samtalet. Det blir efterarbetet som avgör hur 

samtalen upplevs och om det ger positiv känsla inför framtida samtal (Jönsson 2004, s 58f). 

Uppföljningen är en betydande del och viktig återkoppling. Mål utan återkoppling ger inte 

långtidsverkan på de anställdas prestationer (Mikkelsen 1998, s 139f). Till resultat? 

 

Steg 3 i Volvo Personvagnars kompetensutvecklingsplan är själva medarbetarsamtalet. Enligt 

Volvo Personvagnars filosofi bör medarbetaren beredas möjlighet att förbereda sig inför 

medarbetarsamtalet. I Steg 3 innehåller även dokumentet ”egen värdering” som erhålls av 

närmaste chef innan själva medarbetarsamtalet. Enligt instruktionerna bör medarbetaren läsa 

igenom materialet och göra anteckningar, samt ha en tydlig uppfattning om vad som ska tas 

upp för att få ett maximalt utbyte av samtalet med chefen. Vi anser att det är viktigt att både 

chef och medarbetare förbereder sig inför samtalen. Både Jönsson (2004) och Mikkelsen 

(1998) har åsikter om vad dessa föreberedelser ska innehålla. Frågorna i en sådan mall som 

handlar om arbetsuppgifter, arbetsmiljö, privatliv och lön ska vara mer långsiktiga (Jönsson 

2004, s 37ff). Inför samtalet är det också viktigt både med frågor som har betydelse för arbe-

tets utveckling och trivsel för den anställde (Mikkelsen 1998, s 110). Vår egen erfarenhet är 

att förberedelserna är viktiga så att allt betydelsefullt lyfts fram och diskuteras under samtalet. 

Utan förberedelse kan fokus annars hamna utanför ramarna och det blir mer av ett vardags-

samtal.  

 

5.2.1 Medarbetarsamtal och kompetensutveckling  

Kompetensutvecklingsprocessen är uppdelad i olika delar inom Volvo Personvagnar. Syftet 

med processerna är att säkerställa kompetensen i företaget, att ha rätt kompetens i tillräcklig 

mängd och vid rätt tidpunkt. Kompetenserna ska identifieras och göras spårbara. Meningen 

med de olika processerna är att företag får bättre grepp om vilka resurser i tid och pengar som 

sätts in och vilka resultat som levereras. En annan del är att medvetandegöra medarbetarna till 
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de kompetenskrav som gäller inom deras yrkesområde och i den egna befattningen, samt ge 

medarbetaren tillgång till stöd för att utveckla sitt yrkeskunnande. De olika processerna 

handlar om att definiera kompetenser, roller och befattningar. Att anpassa kompetensprofi-

lerna till lokala förhållanden, utforma utvecklingsaktiviteter, genomförande av utvecklingsak-

tiviteter, samt uppföljning och utvärdering av process och resultat. Ett av stegen i processen 

kompetensanalys och utvecklingsplanering, är att det görs en kompetensbedömning av den 

enskilde medarbetaren. Det sker genom att chef och medarbetare tillsammans bedömer 

medarbetarens faktiska kompetens jämfört med den befintliga standardiserade kompetenspro-

filen. Detta kallas för en ”gap-analys” och är ett målrationellt synsätt, det målrationella per-

spektivet betonar utvecklandet av ett lämpligt medel i syfte att förverkliga ett givet mål 

(Alvesson 2002, s 92f). Resultatet i denna ”gap-analys” på individnivå ger underlag för 

medarbetarens och chefens gemensamma analys och bedömning av medarbetarens utveck-

lingsbehov. Den skall vara en del av underlaget för medarbetarens utvecklingsplan och bör 

bifogas till dokumenten utvecklingssamtal, samt MPR/824F- en medarbetarprofil på Volvo 

Personvagnars intranät, som varje enskild medarbetare är personligen ansvarig att uppdatera 

kontinuerligt (Volvo 2007a). 

 

Utformningen av utvecklingsaktiviteter bygger på linjechefens förmåga att tydliggöra vilka 

uppgifter som skall lösas så att medarbetarna förstår och kan förhålla sig proaktivt till dessa. I 

de fall det inte går att lösa kompetensbehoven genom arbetsplatsnära aktiviteter skall medar-

betaren vända sig till företagets specialister för att få hjälp med att tillgodose behoven an-

tingen från existerande utbud eller genom att utveckla någonting nytt. När aktiviteter ska 

genomföras, görs ett val mellan lämpliga utvecklingsaktiviteter. För att få en översikt över 

både formella och informella sätt att lära och utvecklas finns ett dokument ”Lärande i varda-

gen” på Volvo Personvagnars intranät. Dokumentet syftar till att främja konkurrenskraften 

hos Volvo Personvagnar, både nu och i framtiden. Genom att kompetensutvecklingen baseras 

på de affärsmässiga behoven i organisationen och hos dess medarbetare. Lärande definieras 

på Volvo Personvagnar enligt Ellström, Gustavsson & Larsson (1996) ”… som relativt var-

aktig förändring av en individs kompetens som ett resultat av individens samspel med sin om-

givning” (i Volvo 2007a). Den enskilde medarbetaren är själv ansvarig för sitt eget lärande, 

chefen har dock en betydelsefull roll och det är viktigt att medarbetaren stämmer av utveck-

lingsbehoven med chefen exempelvis vid mål- och medarbetarsamtal. Genom att medarbeta-

ren delar med sig av sina kunskaper kan medarbetaren bidra till sina kollegers lärande. I var-

dagen finns många naturliga tillfällen att lära. Lärandet på arbetsplatsen handlar om relationer 
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mellan människor, om makt och inflytandet. Den vanligaste formen av arbetsplatsanknutet 

lärande är instruktioner, vägledning och information som kan fås från chefer och medarbetare. 

Tid, pengar och resurser används ibland som hinder, men vad kostar det att inte satsa på 

kompetensutveckling i denna tid av ständig förändring. Medarbetarens kompetensnivå och 

kunskaper är viktiga både för dennes och företagets resultat och utveckling (Volvo 2007a).  

 

5.2.2 Modell för medarbetarsamtal på Volvo Personva gnar 

Volvo Personvagnar har bland andra mål, ett beträffande att 100 % av tillsvidareanställda ska 

ha ett medarbetarsamtal per år. Volvo Personvagnar använder sig i sin dokumentation av båda 

benämningarna utvecklingssamtal och medarbetarsamtal. De befintliga arbetsdokumenten är 

till för att hjälpa medarbetaren och chefen i den obligatoriska utvecklingssamtalsprocessen. 

Det ska hjälpa parterna att sätta mål, ta fram en utvecklingsplan, tillhandahålla strukturerad 

feedback och uppföljning, samt att ge en struktur för dialogen vid utvecklingssamtalet. Ut-

vecklingssamtal ses på Volvo Personvagnar som ett värdefullt verktyg för samtliga medarbe-

tare och chefer, och har även en avgörande betydelse för individens - och därmed även orga-

nisationens - utveckling. I vissa arbetssituationer är inte arbetsdokumentet tillräckligt, därför 

kan det i ett sådant fall fritt kompletteras av chefen så att det tar hänsyn till de specifika vill-

koren i de situationerna. Tillvägagångssättet är att medarbetaren sätter upp mål och dessa an-

vänds när medarbetaren och chefen tar fram en utvecklingsplan. Varje medarbetare har rätt till 

årligt utvecklingssamtal och uppföljning. Det anses viktigt på Volvo Personvagnar att proces-

sen tillämpas för alla medarbetare som tillsvidareanställda (Volvo 2007a).  
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Volvo Personvagnar framställer arbetssättet som en pågående process.  

 
Figur 1 Medarbetarsamtalsprocessen gestaltas som ett diskussionsflöde (Volvo 2007a).  

 

I början av året sammanställs en utvecklingsplan, först sätter medarbetaren individuella mål 

som sedan diskuteras med chefen. Efter att chefen godkänt målen, arbetar medarbetaren och 

chefen tillsammans fram en utvecklingsplan (steg ett). Ungefär efter ett halvår ska det enligt 

processen ske en uppföljning. Chefen följer då upp målen och utvecklingsplanen och ger åter-

koppling på detta (steg två). Under senare del av året är det dags för själva medarbetarsamta-

let. Inför samtalet gör medarbetaren en självutvärdering, om målen nåtts och går igenom re-

sultaten av utvecklingsplanen. Chefen gör inför samtalet en utvärdering av relevant material 

och anteckningar från det gångna året och tar in eventuella synpunkter från projektledare, 

granskar om målen uppnåtts och går igenom resultaten av utvecklingsplanen (steg tre). All 

dokumentation och alla processer som är aktuella i dagsläget bygger på tre hörnstenar som 

återfinns i Volvo Personvagnars företagsfilosofi dessa är: Medarbetarskap, lagarbete, och le-

darskap (Volvo 2007a).  

 

5.3 Delstudie två: Resultat och analys av intervjue rna 

I delstudie två presenteras och analyseras intervjuerna. Vi använder oss av fem teman och 

dessa är medarbetarsamtal, samtalets innehåll och form, utbildning och utveckling, uppfölj-

ning samt idéer om förändringar för att redovisa resultaten. Vi gör en kort introduktion till 

varje kategori så att läsaren ska veta vad som avses. Antingen gör vi en egen tolkning av ka-



 

 
 

33 

tegorin eller så används tidigare forskning som utgångspunkt. Därefter följer en redovisning 

av intervjuerna samt en analys. 

 

5.3.1 Medarbetarsamtal 

Introduktion 

Medarbetarsamtal har under senaste 10-15 åren blivit vanliga både i den offentliga och pri-
vata sektorn, och är ett tecken på att personalpolitiken och de anställda som mänsklig resurs 
tas på allvar […] Medarbetarsamtal som utgår från företagets strategiska mål utgör grunden 
för en kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare som tar tillvara de anställdas och 
organisationens olika behov (Mikkelsen 1998, s 9).  

 

Redovisning av intervjuerna 

Av svaren på frågan vad är medarbetarsamtal för dig? Framgår att de intervjuade har haft 

medarbetarsamtal hos sin nuvarande arbetsgivare. De beskriver medarbetarsamtalet som ett 

samtal med närmsta chefen. Det framkommer att under samtalets gång görs det en slags 

avstämning av det som varit det senaste året. I några fall diskuteras avdelningens mål och 

individens mål. Här förekommer skillnader i svaren, det förklarar medarbetarna med att 

cheferna gör lite olika. Det kan vara fullt upp i produktionen den dagen eller nyligen bytt chef 

och då är det mer nuet kortsiktigt som diskuteras vid medarbetarsamtalet.  

 
De är till för att kunna sätta sig ned och prata igenom det som har varit och det som ska 
komma. Vi brukar gå igenom avdelningens mål och individuella mål. Vi diskuterar också 
behovet av kompetensutveckling och utbildning. I och för sig är det inte så mycket sånt 
som förekommer nu mera.  Ja det är väl dom bitarna det handlar om (tjänsteman 1). 
 
Det är först och främst att man får sätta sig med sin chef på ett lugnt och respektfullt sätt 
och diskutera sin situation, sin tjänst och utvecklingsmöjligheter.  Lite grann att känna av 
läget veta var man står. Det är jätteviktigt (tjänsteman 3). 
 
Det är ju chefens (företagets) skyldighet att ha utvecklingssamtal. Men det sker ju inte.  Jag 
själv har inte haft samtal sedan 2003. Vi har bytt chefer hela tiden (tjänsteman 2). 
 

De intervjuade personerna jämför med tidigare år och en aspekt som återkommer bland både 

arbetare och tjänstemän är att det var bättre förr. Det framkommer att syftet med medarbetar-

samtalen är att företaget och den anställda ska utvecklas. Chefens roll lyfts fram som avgö-

rande för om samtalen blir av eller fungerar bra. Det anses viktigt med möjlighet för egen tid 

med chefen, där man kan prata igenom och få personlig kontakt. Alla får dock ej medarbetar-

samtal årligen.  

 
För mig är det utveckling Jag hoppas ju att det ska syfta till individens utveckling. Men det 
har inte varit så på flera år (tjänsteman 2). 
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Jag hoppas ju att det ska göra mig till en bättre medarbetare och att det ska utveckla mig 
och gynna företaget det är väl det som är vitsen som jag ser det.(arbetare 3) 
 
Samtalet det sker på vårkanten och en uppföljning på hösten där vi går igenom lite vad 
som skett och så. Det har vi haft precis allihop. Ja syftet var bra i början men nu finns det 
lite restrektioner med kostnader och grejer. Man tar upp om ris och ros och utbildningar 
som man behöver för jobbet. Det är väl tanken (arbetare 2). 
 

Enligt de intervjuade cheferna har de medarbetarsamtal årligen med sina medarbetare. Dock 

finns en skillnad: de som är inlånade från bemanningsföretag och de som har tidsbegränsad 

anställning dessa får endast kvartssamtal. De som är tillsvidareanställda får medarbetarsamtal. 

 

Enligt cheferna verkar det som att medarbetarna på en del arbetsplatser (monteringen) lär sig 

sina arbetsmoment ganska snabbt och att det då inte finns så mycket vidare utvecklingsmöj-

ligheter som montör. Cheferna tolkar innebörden av utvecklingssamtal och medarbetarsamtal 

olika. I ena fallet anses det inte vara någon skillnad medan i det andra fallet verkar vara så att 

medarbetarsamtal ligger på en annan nivå än utvecklingssamtal.  

 
Det är mest namnet som skiljer för mig är det ingen skillnad. Alla samtal är medarbetar-
samtal det är min synpunkt Tycker inte man bara ska ha det en gång om året (chef 1). 
 
Ja utvecklingssamtal har jag inga. Jag menar att för dem som hamnar som montör på mon-
teringen så kan man inte komma så mycket längre även om man blir lagledare så är man 
montör. Men därför så föredrar jag att kalla det för medarbetarsamtal (chef 2). 
 

Det framkommer att de intervjuade cheferna ser likartat på vad medarbetarsamtal är. Båda 

cheferna nämner i intervjuerna att de ser medarbetarsamtal som en möjlighet och ett sätt att 

förbättra arbetssituation och utveckling av både arbetsplats och som individ. Likaså att få reda 

på hur medarbetarna mår är viktigt för cheferna. Båda cheferna betonar dels vikten av var-

dagliga samtal och dels att som chef verkligen avsätta tid för medarbetarsamtal årligen. Här är 

det också viktigt att medarbetaren ges möjlighet att ”gå ifrån” ordinarie arbetet för att delta i 

medarbetarsamtal. Det framgår av svaren att det är företagets syfte och ingår i personalpoli-

cyn att det ska ges tid och möjlighet för medarbetarsamtal och att det ska gälla hela verksam-

heten på Volvo Personvagnar. 

 
Alla ska ha ett strukturerat samtal med sin chef. Jag hinner ju det i vardagen men alla kan-
ske inte hinner det. Ett avstämningssamtal både vad gäller resultat hur man mår och hur 
man står alltså resultat i utvecklingen (chef 1). 
 
Det ska vara minst en gång om året, Jag ligger väl ganska bra till nu men jag har några nya 
som jag inte hunnit med än det är ju alltid läget i produktionen som styr. Jag tror från början 
att man ville utveckla människan att ta större ansvar. Men så är det inte riktigt idag nu är 
det mer att nå en personlig nivå ha tid för att kolla med var och en för att få till en bättre ar-
betssituation för alla. Det är en chans att knyta personliga band. Men varenda morgon går 
jag runt och hälsar på alla och frågar hur dom mår (chef 2). 
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Cheferna ser på lönesamtal kontra medarbetarsamtal olika. Ena chefen har lönesamtal separat 

och den andra går igenom lönetrappan vid medarbetarsamtalet.  

 
Ja, jag går igenom lönetrappan för det ska vi också göra en gång varje år. Om medarbetaren 
ligger rätt eller om vi ska justera nivån. (chef 2) 
 

Analys  

Det framkommer skillnader på hur frekvent medarbetarsamtalen genomförs. Det visar sig i 

svaren att några får det årligen, men också att det kan gå flera år mellan samtalen. Medarbe-

tarna anser att besparningsåtgärder som företaget genomgått den senaste tiden gör att pro-

duktionen alltid går först och planerad samtalstid kan därmed flyttas till senare tillfälle eller 

utebli. Det som återkommer i både svaren hos medarbetare och chefer är hur betydelsefullt det 

är att avsätta tid för att samtala. I svaren återkommer ordet utveckling, där de intervjuade syf-

tar på både individens utveckling och företagets utveckling. Cheferna tolkar medarbetarsamtal 

och utvecklingssamtal olika. Svaret från en av cheferna att denne inte har utvecklingssamtal 

utan bara medarbetarsamtal detta tolkas som att utvecklingssamtal är något mer än medarbe-

tarsamtal. Båda betonar vikten av daglig kontakt med medarbetarna men också att komplet-

tera med mer strukturerade samtal. Vi anser att det är väsentligt att båda delarna fungerar ef-

tersom medarbetarna på det sättet ges möjlighet till utveckling. Vad gäller kopplingen mellan 

medarbetarsamtal och lönesamtal så gör chefer på olika sätt och det har vi inte analyserat vi-

dare. 

 

5.3.2 Samtalets innehåll och form 

Introduktion   

Förberedelser är viktiga för både chef och medarbetare. En samtalsmall med förberedande 

frågor kan vara bra att använda enligt både Jönsson (2004) och Mikkelsen (1998). Mallen ska 

innehålla frågor som är mer långsiktiga som rör arbetsuppgifter, arbetsmiljö, privatlivet och 

lön (Jönsson 2004, s 37ff). Det är viktigt med frågor som har betydelse för arbetet, utveckling 

och trivsel för den anställde (Mikkelsen 1998 s 110). Samtalet ska ske i dialogform och det är 

betydelsefullt att tillräckligt med tid är avsatt så att samtalen kan genomföras på ett bra sätt. 

Dialogen är avgörande för hur bra resultatet av samtalen blir (Engquist 1990, s 13ff).  
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Redovisning av intervjuerna 

Det framgår av svaren att de intervjuade är medvetna om att det finns frågeformulär och en 

mall angående medarbetarsamtal, samt att både medarbetaren och chefen ska kunna förbereda 

sig inför samtalet. Däremot framgår det också att det finns skillnader i hur både chefer och 

medarbetare förbereder medarbetarsamtalen.   

 

Tidigare har jag fått ut frågeblanketten. Men vid det senaste samtalet fick jag blanketten i 
näven. Vi utgick från den blanketten jag fick svara på frågor vad jag tyckte om chefen och 
så svarade han vad han tyckte om mig. Vi pratade lite om vad jag själv ville utveckla. Men 
jag kunde inte förbereda mig (tjänsteman 2). 
 
Är man intresserad så visst finns det möjlighet att förbereda sig. Så pass god tid i förväg får 
man reda på när samtalet ska ske så man kan förbereda sig själv (arbetare 2). 
 
Jag vet ju att tanken är att man ska få ett dokument med frågor så att man ska förbereda sig.  
Men tyvärr så fungerar det ju inte så nu här. Det kan vara så att man får frågan kan du ha 
medarbetarsamtal om en halvtimme. Så då har man inte tid att tänka igenom och förbereda 
sig (arbetare 3). 
 
Det har funnits år utan samtal och utan förberedelser. Men mitt senaste samtal var ett väl-
digt bra medarbetarsamtal.  Jag fick en mall av chefen med frågor så jag kunde förbereda 
mig innan. Det var jättebra att jag kunde skriva ned mina synpunkter. Vi gick igenom frå-
gorna och pratade om hur vi uppfattar varandra. Känna av läget, vad som är bra och dåligt. 
Diskutera hur det fungerar med arbetsuppgifterna och pratade om vad man kan tänka sig för 
utveckling (tjänsteman 3). 
 

Av chefernas svar framgår det att de utgått ifrån företagets mall, men att båda har gjort för-

ändringar och anpassat mallen efter sin verksamhet. Innehållsmässigt blir det frågor om mål 

för verksamheten och individ, kompetensutveckling. Båda poängterar vikten av att samtalets 

form ska vara i dialogform.  

 

Vi använder ju en mall men jag har gjort om den lite. Med vissa frågor som passar mitt om-
råde bättre. Alla får ut den innan så att man kan tänka till. Sen sitter vi och stämmer av allt 
fråga för fråga och så blir det en massa annat prat också (chef 1). 
 
Vi har ett kompendie med frågor som jag brukar lämna ut en vecka innan så de får förbe-
reda sig. Där går vi igenom hur dom tycker jobbet är hur de har det rent personligt, lite om 
kompetensutveckling och om våra mål. Vi pratar om hur dom tycker att jag är som chef och 
hur jag tycker att de är som medarbetare vilka krav vi kanske har på varandra om jag ställer 
tydliga krav (chef 2). 
 

En återkommande aspekt i svaren är besvikelsen över att medarbetarsamtal inte sker kontinu-

erligt. Några hade inte haft medarbetarsamtal på flera år på grund av flera chefsbyten och om-

organisationer. Det framgår att medarbetarna finner det positivt när samtalen genomförs och 

fungerar. Relationen mellan chef och medarbetare anses som viktigt. Att kunna känna tillit till 
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sin chef och att kunna under samtalen ta upp, så väl arbets- och personrelaterade frågor beto-

nas av medarbetarna.  

 
När man väl får samtalet så tycker jag att det ger mig mycket. Man gör ett avstamp kan gå 
igenom lite allting det kan exempelvis vara privata grejer hur man mår så att man vet att 
chefen förstår.  Man får feedback om vad som händer om kring chefen också och kan få 
förståelse om saker som man kanske inte är nöjd med. Chefen kan ge förklaringar på vad 
som händer runt chefen (arbetare 3). 
 
Nej, jag kände faktiskt ingen tillit till honom den chefen (tjänsteman 2). 
 
Vissa personer har man bättre kontakt med och man kan ta upp lite känsliga saker. Det 
handlar om hur mycket man litar på personen, det kan variera otroligt mycket. Rätt männi-
skor på rätt plats ät viktigt på chefsnivåer.  Inte alltid så bra när en arbetskompis blir chef på 
samma avdelning (tjänsteman 3). 
 
Det är väl trevligt. Sen vad det ger är ju en annan sak. Man kan lyfta saker som man inte 
vill tala om när fler lyssnar. Men vi pratar ju ganska mycket ändå hos oss (arbetare 2). 
 

Det blir tydligt av svaren att cheferna är medvetna av att det finns blandade föreställningar 

och känslor kring medarbetarsamtal bland deras medarbetare. 

 
Det är olika, vissa tycker att det är ett nödvändigt ont, att man slösar bort tid. En del tycker 
att det är jättebra. En del har sagt det rent ut att måste vi sitta här och prata (chef 1). 
 
Dom frågar efter samtalen. Jag tror att medarbetarna uppskattar att få egen tid med chefen. 
Har nog bara haft två stycken under alla dessa år jag varit chef som tyckt att det varit en 
pina (chef 2). 
 

Analys 

Från medarbetarnas svar framkommer att det verkar bli allt mindre tid för förberedelser och 

några ifrågasätter företagets goda vilja med samtalen; de kanske ibland genomförs för att che-

fen ska ligga bra till statistiskt sett? Medan en del anser att när väl samtalen genomförs och 

fungerar ger det positivt gensvar. Av chefernas svar framgår medvetenheten om att det finns 

både bra och mindre bra föreställningar om medarbetarsamtal. Bland medarbetarna lyfts för-

ståelsen för varandras situation fram som ett resultat av samtalen. En annan aspekt som fram-

kommer av svaren är att det anses väsentligt att kunna känna tillit för chefen. Chefen har be-

tydelse och ansvar för hur samtalen genomförs, men det ligger också ett ansvar hos medarbe-

taren. Medarbetare som poängterar bra samtal, anser att dialogen mellan chef och medarbetare 

är avgörande.  
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5.3.3 Utbildning och utveckling   

Introduktion 

Här använder vi oss av Ellström och Hultman (2004) för att förklara vad vi menar med att 

utbildning och utveckling hör ihop. För att kunna nyttja medarbetares kunskaper och därmed 

ge individer, grupper och företag chans till ännu större utveckling behövs ett systematiskt 

tänkande kring utbildningsinsatser för enskilda individer eller grupper. På grund av den inter-

nationella konkurrensen som idag förekommer, så räcker det inte endast med teknisk utveck-

ling utan kompetensutveckling för individer är nödvändigt för att dra nytta av anställdas kun-

skaper och kompetenser och vilja till utveckling. ”Goda villkor för ett utvecklingsinriktat 

lärande kräver således medveten organisering, samt pedagogiska insatser som syftar till att 

främja individers och gruppers förmåga till analys och reflektion över den verksamhet som de 

är involverade i” (Ellström & Hultman 2004, s 12). I tidigare forskning som vi tagit del av i 

denna studie, är vår tolkning att utbildning eller någon form av introduktion till medarbetar-

samtal är viktiga, såväl för medarbetare och chef. 

 

Redovisning av intervjuerna 

I svaren kommer det fram att endast ett fåtal medarbetare har fått utbildning eller introduktion 

i hur medarbetarsamtal ska gå till. De båda cheferna har i sin ledarutbildning fått utbildning. 

De har även genomgått uppföljande utbildningar som också innehållit moment om medarbe-

tarsamtal. 

 
Ja, faktiskt för många år sedan var jag på en utbildning.  Det var på vår skola. Så det har 
funnits men jag vet inte hur länge det höll på. Vi hade lite roligt men jag vet inte vad det 
gav egentligen, vi fick i alla fall en liten bok (arbetare 2). 
 
Jag har gått teamledarutbildningen så på det sättet så vet jag lite mer och hur jag kan an-
vända mig av medarbetarsamtal.  Men jag kommer inte ihåg om vi gick någon kurs. Utan 
det var chefen som var drivande och då verkade det finnas mer tid och resurser (arbetare 3). 
 

Det har förekommit organisationsförändringar som har påverkat ett antal intervjuade negativt, 

således tyckte de sig inte ha fått någon positiv utveckling. Varken som individ eller i sin ar-

betssituation, de var inte positiva och ansåg att företaget glömt bort individen bakom medar-

betaren. När väl samtalen genomförs och utbildningsinsatser fullföljs så är båda parter nöjda, 

men i intervjuerna framkommer det ett antal undantag. Det framkommer i svaren att var och 

en ska ta sitt ansvar, att både medarbetare och chef har ett ansvar för att samtal, utbildningsin-

satser och kompetensutveckling sker. 
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Man får ingen utbildning. Jag hoppas att jag klarar mina uppgifter. Jag har inte fått någon 
upplärning och jag är inte ensam om det, för så går det till numera. Man borde få upplär-
ning och utbildning för uppgiften, min föregångare hann sluta innan jag började, jag skulle 
ha fått gå med denne och lära mig.  Människan i centrum det är inte riktigt så numera som 
vi pratade om förr i tiden. Rätt man på rätt plats känner inte att det är så längre det har för-
svunnit (tjänsteman 2). 
 
Det gör det väl om jag nu får igenom det jag vill. Problemet är att jag varit här så länge så 
det finns väl inte så mycket som jag kan lära mig just här. Men jag uppskattar ändå samtalet 
med chefen mer på det personliga planet. För jag är intresserad av vad chefen tycker. Det är 
bra med feedback att jag kan säga vad jag tycker om chefen och få veta om jag gör ett bra 
jobb eller dåligt jobb. Det är viktigt för mig. Det ger ju mig mest. Man måste driva på själv, 
det blir inte serverat, som en del andra vill. Du måste ta ditt eget ansvar. Jag vet att det ska 
finnas ett slags schema, men vill du lära dig något så måste du driva på själv (arbetare 3). 
 
Ja, det gör det säkert. Det finns ju både bra och dåliga samtal. Men det är ju lite grann upp 
till mig också att få det till att fungera tillsammans med min chef om vi kommit överens om 
någon inriktning. Då ska chefen stötta mig. Så, visst leder det till något om det fungerar på 
ett bra sätt (tjänsteman 3). 
 

Det vardagliga arbetet prioriteras, viss utbildning genomförs men av kostnadsskäl så har det 

den senaste tiden förekommit färre utbildningar. Mest är det de företagsspecifika utbildningar 

som prioriteras och de av mer allmän karaktär exempelvis matematik, svenska, data har redu-

cerats och i princip tagits bort som möjlighet.  

 
Jag vill att man pratar mer om utbildning och att man har ett fungerande arbetssätt kring ut-
bildning och utveckling som alla är medvetna om (tjänsteman 3). 
 

Analys 

I litteratur som vi tagit del av i denna studie, är vår tolkning att utbildning eller någon form av 

introduktion till medarbetarsamtal är viktigt. Detta gäller såväl för chef som också 

medarbetare. Utbildning och introduktion för samtalen förefaller ingå i ledarutbildningen. 

Vad som framkommer av intervjuerna är att medarbetarna inte får någon särskild utbildning 

eller introduktion utan är hänvisade till de mallar och underlag som finns på Volvo 

Personvagnars intranät.  

 

Vad åsyftas med utveckling? Det handlar om hur de intervjuade själva föreställer sig om de 

fått någon utveckling eller inte i sitt arbete. Det kan också vara att man har olika ambitioner 

med sitt arbete, men genom att medarbetarna får utveckling, utvecklas också organisationen 

och därmed företaget och för med sig en positiv utveckling för de flesta. Svaren visar en be-

svikelse över man minskat utbildningsmöjligheter i och med besparingar på företaget den 

senaste tiden. En del får vare sig samtal eller utbildning och tycker att de därmed inte heller 

får någon utveckling. Här kan vi se en risk för avstannande i utvecklingen, och att personalen 

kan söka till andra arbetsplatser.  
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5.3.4 Uppföljning   

Introduktion 

Uppföljningssamtalet är som tidigare nämnt en möjlighet för organisationen att ”utvärdera” 

medarbetarna, cheferna och den kompetens som finns. Uppföljningen ger möjlighet att 

stämma av med medarbetarna om hur arbetet gått mot att uppfylla målen, vad som skulle be-

höva förändras och hur arbetet bör läggas upp framöver för att det skall fungera bättre.  

Mål utan återkoppling ger inte någon långtidsverkan på de anställdas prestationer. Det är vik-

tigt att utvärdera prestationer som är relevanta för de mål som satts upp (Mikkelsen 1998, s 

139). Redan vid samtalet bör följande aspekter diskuteras: vad som ska hända efter samtalen, 

vad är parterna överens om och hur uppföljning av utveckling och samtal ska ske. Efterarbetet 

är minst lika viktigt som själva samtalet. Det är efterarbetet som avgör om det blir fortsatta 

samtal och om samtalen upplevs som positiva och leder till något (Jönsson 2004, s 58ff). En-

ligt Volvo Personvagnars filosofi och interndokument bör det genomföras en halvårsuppfölj-

ning, där chefen och medarbetaren går igenom, om de mål som ställts uppnåtts och diskuterar 

om det finns ytterligare förslag på åtgärder och/eller har tidigare överenskomna förslag för-

verkligats eller inte. Dessa är några punkter som ska ingå i uppföljningen. Hur fungerar då 

detta i praktiken? 

 

Redovisning av intervjuerna 

Utifrån de svar vi fått i studien framkommer det att uppföljningen fungerar väldigt olika på de 

olika arbetsplatserna inom företaget. Chefens roll, attityd, kunskaper och ambitioner verkar ha 

betydelse för hur det fungerar. Det framkommer också att medarbetare själva också har ansvar 

för att det fungerar. 

 
Uppföljningar har jag inte haft på flera år det saknar jag tycker att det behövs för ett år 
mellan varje samtal är för långt (arbetare 3). 
 
Vissa chefer är bättre vissa är sämre.  Förr följde man upp. Då hade vi ett samtal där vi 
pratade utveckling och sen hade vi uppföljning där vi gick igenom hur det hade gått vad vi 
ska lägga till. Men det gör man inte nu längre (tjänsteman 2). 
 
 
Återigen så har jag varit med om både och, men nu senast så känns det okej med min nuva-
rande chef.  Han har tagit tag i det man tagit upp och kommit överens om. Känner att jag 
kan prata med chefen i vardagen. Jag kan säga att jag vill prata lite med dig och då tar han 
sig tid. Det känns som chefen är med på noterna (tjänsteman 3). 
 
Samtalet det sker på vårkanten och en uppföljning på hösten där vi går igenom lite vad som 
skett och så. Det har vi haft precis allihop (arbetare 2). 
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Man får inte glömma bort att det är bådas ansvar. Även jag har ett ansvar man kan inte sitta 
passiv det måste komma från båda hållen båda måste vara aktiva. Som chef måste man leda 
och visa att det är okej att ta initiativ. Mycket hänger ihop i ledarskapet att få en fungerande 
grupp som alla kan ha nytta av (tjänsteman 3). 

 

Inte alla av de intervjuade får uppföljningssamtal. I det stora hela saknar övervägande antalet 

av medarbetarna uppföljningen och menar att det inte ska behöva gå ett år eller mer mellan de 

planerade samtalen. En av cheferna medger att uppföljning endast förekommer vid behov.  

Vi ville veta chefens ståndpunkt till vad samtalen leder till. Chefernas föreställning är att 

samtalen uppfattas olika. Vissa är mer nöjda än andra men samtalen leder ofta till en mer per-

sonlig relation, utveckling i arbetet och kan i vissa fall leda till bättre lön. 

 

Medarbetarsamtalen leder i första hand till att jag skapar en personlig relation […]. Jag får 
veta om familjförhållanden […]. Sen stämmer jag av hur de tycker att jobbet går, om de vill 
lära sig mer, om de är insatta i vilka mål vi har och bör prioritera […]. Jag frågar också ef-
ter vad dom förväntar sig av mig och hur jag kan stötta dem. Slutligen gör jag en genom-
gång av lönetrappan, så ja, det kan leda till högre lön om de har presterat mer (chef 2). 
 

Väldigt olika en del är nöjda. Med vissa medarbetare bli det långa diskussioner med och 
mycket prat om utveckling, det beror mycket på hur de har förberett sig innan. Vi har upp-
följning vid behov (chef 1). 
 

Vi frågade medarbetarna hur synpunkter och idéer som kommer fram under samtalen an-

vänds. Tanken med medarbetarsamtal är att få fram idéer och synpunkter som kan leda till 

förbättringar eller förändringar. Under medarbetarsamtalets gång känner medarbetarna positiv 

gensvar från chefen angående idéer och förslag, men att det sen sällan leder till att idéerna tas 

till vara, eller att förslagen förs över och används i den vardagliga verksamheten.  

 

Jag tror inte att det användes eftersom det rann ju ut i sanden. Chefen försvann till annat 
område (tjänsteman 2). 
 
Jag har ju fått ganska bra respons på vad jag har kommit med. Ja det har fungerat för mig 
(arbetare 1). 
 
Det är väl lite olika vi har ju haft några olika chefer. Men det brukar bli bättre efter samta-
len sen så kan det falla tillbaka lite (arbetare 2). 
 
Idéerna tas emot på ett bra sätt men det kanske inte händer så mycket […] det verkar rinna 
ut i sanden. […] jag kan ge ett exempel. Vi har en skylt där cheferna ska skriva upp var de 
är på dagen möten etc. Vi ville att skylten skulle flyttas så att den blev mer tillgänglig och 
kanske då skulle användas mer men det hände inget. Det låter så bra när man sitter där men 
sen händer i alla fall ingenting det är lite synd (arbetare 3). 
 
Jag kan känna att när man har åsikter så kan man uppfattas som gnällig eller besvärlig. Ty-
värr används inte idéerna som kommer fram (tjänsteman 3). 
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Det framkommer vid intervjuerna med cheferna att anteckningar som förs under samtalen 

dokumenteras och arkiveras i var och ens personliga mapp. Frågemallen som ligger till grund 

för diskussion används till att föra ner anteckningar på bland annat om kompetensutveckling 

och eventuella önskemål om att prova andra arbetsuppgifter. Förslag och idéer på föränd-

ringar som kommer fram under samtalen önskar de chefer vi intervjuade att ta vara på. Det 

framkommer i undersökningen att ingen av de intervjuade cheferna följer regelrätt beträffande 

momentet att upprätta en kompetensutvecklingsplan. Enligt Volvo Personvagnars interndo-

kument om kompetensutvecklingsplan är tanken att chefen tillhandahåller medarbetaren en 

mall med frågor som sedan medarbetaren ska fundera på och sedan svara på självständigt in-

nan medarbetarsamtalet eller sedan tillsammans med chefen under samtalets gång. I svaret 

från den ena chefen framkommer att en del av det som planerats och satts som mål genom-

förs, men om det inte sker ska detta diskuteras med medarbetaren i fråga. Målen som sätts ska 

vara rimliga att nå.  

 

Till cheferna ställde vi frågor om vad samtalen leder till och vilka konsekvenser de får. Det 

framkom att en del samtal blir till långa diskussioner om exempelvis utvecklingsmöjligheter. 

Cheferna menade att vad samtalen leder till och vilka konsekvenser det blir, beror mycket på 

hur medarbetaren förberett sig innan själva samtalet.  

 
Vi genomför alltid en del av det vi planerat men vi fryste utbildningar nu i höst. Det var be-
slut uppifrån. Ibland blir det förskjutet i alla fall allt görs ju inte men då har vi en dialog. 
Det är inte bra att lägga in för mycket utveckling och utbildning i ett samtal ex. planerat sju 
men bara genomför två det är inte bra det ska vara rimligt att hinna med (chef 1). 
 

Cheferna fick frågan om hur de använder synpunkter som framkommer under samtalen. I sva-

ren framkom det att de försöker ta till vara medarbetarna synpunkter. Synpunkterna som 

kommer fram skrivs ner och arkiveras i medarbetarens personliga mapp.  

 

Jag försöker ju alltid att få feedback på hur jag agerar och hur de upplever mitt agerande.  
De måste ha mod att säga om jag gör något fel, för jag kan inte ändra mig om ingen säger 
något. Nu vet jag att jag går i ullstrumporna så är det när man säger det så brukar de ha 
synpunkter det finns ju positiv kritik samma som när jag ska lämnar omdömen så man ska 
inte hugger av hälarna på någon. Det är ju de här samtalen man kommer ner på individnivå 
(chef 2).  
 

Analys   

Det som framgår genomgående är att det existerar brister vid uppföljningen. I vissa fall finns 

ingen uppföljning alls. Medarbetarnas föreställning är att det är på grund av tidsbrist och till 

förmån för det vardagliga arbetet gör att samtalen och målen inte följs upp. På vissa avdel-
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ningar går den dagliga produktionen före och av besparingsskäl har inte uppföljningarna ge-

nomförts. Medarbetarna saknar uppföljningen och menar att det inte ska behöva gå ett år eller 

mer mellan samtalen. En av cheferna medger att uppföljning endast förekommer vid behov. 

Planerad utbildning har ibland fått ge vika för den vardagliga verksamheten eller skurits ner 

på grund av kostnadsskäl. Utöver det framkommer att de intervjuade medarbetarnas föreställ-

ning är att inte alla idéer och synpunkter som kommer fram under samtalen används på ett bra 

sätt.  

 

5.3.5 Idéer om förändringar 

Introduktion  

Syftet med medarbetarsamtal enligt vår mening är att lyssna och utväxla idéer, synpunkter 

och tankar. Medarbetarsamtalen är viktiga på det sättet att de genomförs, vilket innehåll de 

har, vad de leder till och vilka resultat de medför. Eftersom vi själva har deltagit i medarbetar-

samtal är vår erfarenhet att anställda ofta har synpunkter. Vår avsikt är att ta reda på om 

medarbetare och chefer som vi intervjuade har några synpunkter och idéer om förändringar 

angående medarbetarsamtalsprocessen.  

 

Redovisning av intervjuerna     

Under intervjuerna framkom både positiv och mindre positiv kritik kring hur medarbetar-

samtalen genomförs, dess innehåll och vad som sker efteråt. De intervjuade tycker att upp-

följningen kunde förbättras och de är kritiska till att samtalen helt kan utebli. En aspekt som 

kom fram är att det beror lite för mycket på chefens ambitioner hur hela processen sköts. De 

intervjuade medarbetarna har förslag på förändringar och på sådant som skulle kunna göra 

samtalen bättre. Det framkommer idéer om att frågemallen borde verksamhetsanpassas. Nå-

gon tycker att chefen har största ansvaret för att det ska fungera, samtidigt som en annan me-

nar att var och en som anställd, också ska ta sitt ansvar för att få det att fungera bra. Exempel-

vis om inte chefer kallar till medarbetarsamtal ska medarbetaren ta sitt ansvar och fråga efter 

det? En annan aspekt som framkommer är att omfattande besparningar påverkar möjlighe-

terna till att få gå olika utbildningar, det hämmar ambitionerna en hel del.  

 
Det dokumentet som används är stelt och tråkigt, det ger inte mig så mycket. Företaget an-
vänder sig av ett slags basdokument. Jag skulle vilja ha det att chefen själv gör sin egen 
mall exempelvis att det här vill jag ha ut av min medarbetare. […] Volvos basdokument 
känns långt från min vardag jag vill inte ha dem frågorna på mitt medarbetarsamtal utan 
frågor som är knutet till arbetsplatsen. Det är så övergripande frågor känns som en helt an-
nan värld för mig så långt ifrån min vardag (arbetare 3). 
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Ambitionsnivån angående utbildningar från företaget sida har sänkts vilket påpekas av flerta-

let av de intervjuade. Troligen påverkar det diskussionen om utbildning. Det efterfrågas ett 

fungerande arbetssätt kring medarbetarsamtal och utbildning som alla anställda är medvetna 

om. Där såväl chef som medarbetare har ansvar.  

 

I denna studie har vi skrivit om grupputvecklingssamtal. Vi valde att ta med en fråga om detta 

till cheferna. Wilhelmsson (1998) och Jönsson (2004) menar att grupputvecklingssamtal kan 

vara ett komplement eller en ersättning för medarbetarsamtal ifall chefen har många medar-

betare. Vid grupputvecklingssamtal är tanken att använda lite annorlunda frågor och tillväga-

gångssätt jämfört med medarbetarsamtal, samtalen förs som en dialog mellan flera för att lära 

av varandras erfarenheter. Vi ställde frågan till cheferna om de kunde se grupputvecklings-

samtal som en möjlighet på den egna arbetsplatsen. De anser att grupputvecklingssamtal inte 

är ett alternativ att införa i dagsläget. Man är tveksamma till om man i större grupper får med 

alla i dialogen och diskussionen. 

 

Alla vågar nog inte säga något i grupp utan det ska ske mellan fyra ögon. Fördelen med att 
sitta så här är att alla kommer till tals (chef 1). 
 
Nej då blir det inga samtal då blir det predikningar jag tror inte att många skulle säga något. 
Nej det tror jag inte på (chef 2). 
 

På slutet av en intervju är det intressant att ha en avslutningsfråga, där vi ger den intervjuade 

chansen att få kommentera hela intervjun och att lägga till synpunkter. Det framkommer 

många olika aspekter på medarbetarsamtalsprocessen. Det framgår i svaren att det inte priori-

teras medarbetarsamtal, att andra verksamhetsdelar upplevs mer betydelsefulla än medarbe-

tarsamtal. Sammanfattningsvis kan utläsas av svaren att det var bättre förr i ett antal aspekter. 

Exempelvis i den meningen att det förr fanns en revision årligen som följde upp krav på årliga 

medarbetarsamtal.  

 

Det är viktigt att få känna att man är behövd och få bekräftelse och åt andra hållet att man 
kan säga positiva saker till sin ledare. Chefen vill väl också höra positiva saker. Man mår så 
mycket bättre av det. Medarbetarsamtal är ju mycket så att någon ser vad jag gör (tjänste-
man 3). 
 
Lägg ner medarbetarsamtal, det är slöseri med tiden (arbetare 1). 

 
Som jag upplever det så verkar det inte som medarbetarsamtal är så viktigt för företaget 
dom kommer lite ur fokus detta var en viktig sak förr. Det är ingen prioritering längre kän-
ner jag. Det är inte alltid man får samtalet en gång om året. Uppföljningen har jag inte varit 
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med om på länge, flera år.  Cheferna verkar bara köra på för statistikens skull innan chefen 
har sin deadline (arbetare 3). 
 
 Som jag känner det just nu att detta har verkligen tappat prioritet nu känns det som slit och 
släng inte prioriterat. Förr när man hade bokat in en tid så skulle det mycket till för att det 
skulle flyttas eller ställas in […]. Men när man väl får medarbetarsamtalet så blir det en bra 
diskussion. Man måste göra sitt samtal till det man vill […], man får själv ta upp frågor som 
man funderat på. Det gäller att utnyttja den tiden när man får tillfälle till samtal (arbetare 3). 
 
Förberedelser och ledarskap är viktigt, kanske att man sätter en mer ”viktig-stämpel” på 
medarbetarsamtal. Tendensen är att det är så lätt att avboka tiden på något vis ryker den ti-
den först. Det känns som om man har tappat lite förr fanns revisionen som tog upp detta om 
medarbetarsamtal och kraven på planer varje år och att de reviderades varje år (tjänsteman 
3). 
 
Det är svårare tider och man ska spara pengar men tänk på oss som är kvar här. Personlig 
utveckling är bra och det är viktigt att någon bryr sig och uppmuntrar. Personlig utveckling 
är bra man får luft under vingarna och man visar att man inte bara går här dag efter dag utan 
bryr sig. Tycker att man skulle gå igenom befattningsbeskrivningen i samband med medar-
betarsamtalen (tjänsteman 3). 
 
 

Analys  

Om ett företag använder sig av medarbetarsamtal är det viktigt att de genomförs och att dessa 

prioriteras, samt att det som parterna kommit överens om under samtalen faktiskt genomförs. 

En av de intervjuade använde ordet "viktig-stämpel" vilket vi tycker kan sammanfatta vad det 

handlar om. Cheferna visar genom sin handling vad de anser som viktigt. Om inte samtalen 

eller de aktiviteter som är överenskommet genomförs, är vår tolkning att chefer och företag 

prioriterar något annat. Visst kan ledningen påstå att produktionen är viktigast, men vilka är 

det som producerar och hur viktiga är dem? Om det är så viktigt för företaget som det fram-

kommer av interndokumenten, när det finns uppföljning av hur många medarbetarsamtal det 

genomförs per chef varje år. Företaget har till och med satt det som en utmaning att nå 100 % 

i genomförda medarbetarsamtal, anser vi över att företagsledningen då borde styra upp det 

mer och få till ett mer fungerande arbetssätt kring medarbetarsamtalsprocessen.  

 

I medarbetarnas svar föreslås att en förändrad frågemall skapas som är anpassad till den egna 

arbetsplatsen. Att anpassa samtalsmallen utifrån den egna verksamheten framkommer dock 

från de båda cheferna som vi intervjuade att det har de redan gjort på sina arbetsplatser. Vi 

funderar då utifrån företagets synvinkel om lokala avvikelser i samtalsmallen är bra? Eller kan 

det skapa svårigheter vid exempelvis uppföljning eller jämförelser mellan arbetsplatserna? 

Om vi hade intervjuat fler chefer, hade vi då fått flera olika varianter på mallar? Vi kan se 

fördelar med en övergripande strukturerad mall, men det borde finnas möjlighet till verksam-

hetsanpassad del.  
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6 Diskussion 

Nedan kommer vi att utifrån uppsatsens syfte och forskningsfrågor, diskutera studiens resultat 

och knyta an till teorier, interndokument och kollektivavtal och intervjuer.  

 

Tanken med denna studie är att undersöka vilka föreställningar ett antal anställda på Volvo 

Personvagnar i Skövde har om medarbetarsamtal. Uppsatsen består av två delar; dels gör vi 

en avgränsad textanalys av de kollektivavtal som finns kring medarbetarsamtal, samt de in-

terndokument som företaget arbetat fram kring medarbetarsamtal, dels intervjuer med ett antal 

anställda.  

 

Vi har följande forskningsfrågor som en grund för vår studie.  

• På vilket sätt hanteras medarbetarsamtal i avtal och interndokument? 

• Vilka föreställningar om medarbetarsamtal förekommer hos ett antal anställda på Volvo 

Personvagnar i Skövde? 

 

Vi finner att företaget pendlar mellan tekniskt rationellt perspektiv och humanistiskt perspek-

tiv i frågan angående medarbetarsamtal och kompetensutveckling. I teorin, således kollektiv-

avtal och interndokument så verkar ett humanistiskt perspektiv vara ledande, men i praktiken 

är det den tekniskt rationella som dominerar. Exempelvis så har omorganisationer och spar-

krav orsakat att det humanistiska medarbetarperspektivet blivit mindre framträdande.  

 

I både interndokument och kollektivavtal finns riktlinjer för medarbetarsamtal. I kollektivav-

talet framhävs att alla anställdas kunskap bör förnyas och förstärkas så att företaget kan ut-

vecklas. Individuell utvecklingsplanering kan vara ett sätt att nå detta mål. Det finns höga 

ambitioner om att använda medarbetarsamtal när man läser kollektivavtal och interdokumen-

ten. Däremot i det vardagliga och praktiska så fungerar det väldigt olika, ur våra intervjusvar 

framkommer att det finns ett antal medarbetare som inte haft samtal på flera år. Det går att 

spåra en viss uppgivenhet bland de medarbetare vi intervjuat att det på senare tid blivit så 

mycket nedskärningar på utbildningsmöjligheter. Det framkommer också att de intervjuade 

cheferna är medvetna om att alla anställda inte är positiva till att ha medarbetarsamtal.  
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Vidare görs jämförelser med Bolman & Deals (2005) avhandling, som vi använder under ru-

briken "Humanistiskt perspektiv", lyfts det fram ett mänskligt kunnandet och viljan att ut-

vecklas. Rätt använt på arbetsplatser så kan vissa HR-modeller ge möjlighet till utveckling, 

och vara ett framgångskoncept för ett företag. Modellerna innebär en genomtänkt personalfi-

losofi, där investeringar görs i människor och deras inneboende resurser (Bolman & Deal 

2005, 147ff). I Volvo Personvagnars företagsfilosofi i den femte delen finner vi ett liknande 

synsätt, där det handlar om medarbetarskap. Tanken är att medarbetarsamtal mellan ledare 

och medarbetare ska ske regelbundet för att klargöra och komma överens om mål och ambi-

tioner. I vår undersökning svarar medarbetarna att de är både positiva och negativa till medar-

betarsamtal. Vår tolkning är att de som är negativa saknar samtalen och jämför med tidigare 

år då det fungerat bättre och funnits mer resurser till olika utbildningar. De som är positiva 

anser att det är bra att få egen tid med chefen och att de känner att det blir en utveckling i ar-

betet. Alla får inte samma möjlighet till utveckling när medarbetarsamtal uteblir. Därmed ef-

terlevs inte företagets mål att alla tillsvidareanställda ska ha ett medarbetarsamtal per år. 

 

Det framgår av resultatet att det finns kännedom om den mall som ska ligga till grund för 

medarbetarsamtalen, vissa benämner den som frågemall eller frågeblankett. Det finns även 

vetskap om tanken med mallen och om att var och en ska tänka över sin situation innan sam-

talen, det är ett ömsesidigt ansvar. I viss utsträckning förekommer enligt intervjuerna att ingen 

förberedelse ges och den rekommenderade mallen används inte. De chefer vi intervjuade hade 

anpassat frågemallen till den egna verksamheten. Det var precis det som en medarbetare ef-

terlyste att frågemallen ska anpassas efter de olika verksamheterna inom företaget, medarbeta-

ren ansåg att basfrågemallen var stel och för allmän. Det har framkommit i intervjuerna att 

den bokade tiden för medarbetarsamtalen är lätta att flytta, samtalen verkar inte alltid ha 

högsta prioritet, detta trots det framgår tydligt ur interndokumenten att medarbetarsamtal ska 

genomföras årligen och det gäller även uppföljningssamtal.  

 

Betydelsen med uppföljning hittas i steg två i medarbetarsamtalsprocess, att ungefär efter ett 

halvår efter samtalet ska det ske en uppföljning, där chefen följer upp målen och utvecklings-

planen och ger återkoppling på denna. Uppföljningssamtalet är en möjlighet för chefen att 

stämma av målen med medarbetarna. Mål utan återkoppling ger inte någon långtidsverkan på 

de anställdas prestationer. Det är viktigt att utvärdera prestationer som är relevanta för de mål 

som satts upp (Mikkelsen 1998, s 139). Redan vid samtalet bör följande aspekter diskuteras, 

vad som ska hända efter samtalen, vad är parterna överens om och hur kan man följa upp ut-
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vecklingen och samtalen. Efterarbetet är minst lika viktigt som själva samtalet. Det är efterar-

betet som avgör om det blir fortsatta samtal och om samtalen upplevs som positiva och leder 

till något (Jönsson 2004, s 58ff). I svaren av våra intervjuer framkommer att uppföljningen 

inte har särskilt stor prioritet. Det förekommer ytterst sällan och därmed stämmer det inte alls 

överens med företagets filosofi och interdokument.  

 

Vi har i vårt arbete redogjort för olika former av samtal. Mikkelsen (1998) beskriver hur 

samtalsmetoder i arbetslivet har utvecklats och om samtal som förenar individuella mål och 

företagets mål. I vår undersökning framkommer att medarbetarsamtalen innehåller både indi-

viduella mål, avdelningens mål och företagets mål. Lindgren (2001) menar att samtalet ska 

behandla frågor som rör verksamheten, utvecklingsbehov och relationer, och gör skillnad på 

vardagsprat/samtal och utvecklingssamtal. Utvecklingssamtalet ska vara ett strukturerat sam-

tal mellan chef och medarbetare. Jönsson (2004) har likartade synpunkter nämligen att sam-

talet ska vara förberett och planerat, att innehållet ska handla om arbetsuppgifter, arbetsmiljö, 

privatlivet och lönepåverkan. I vår undersökning framkommer det att de intervjuade cheferna 

är noga med förberedelser. Men av svaren från medarbetare framgår att det inte alltid 

finns/ges tid för förberedelser. Det framkommer också en aspekt att det är bådas ansvar att 

förbereda sig inför samtalet. Samma aspekt finner vi i tidigare forskning; att ansvaret ligger 

på båda parter men chefen har dock ett större ansvar (Engquist 1990; Jönsson 2004). 

 

Vidare i vår undersökning framgår av svaren att man i medarbetarsamtalen gör en avstäm-

ning, samt diskuterar där arbetsuppgifter och utveckling. Det framgår även att medarbetarna 

kan ta upp saker som är viktiga för dem, med chefen. Dock framkommer åsikten att när tillit 

till chefen inte alltid finns blir det svårt med dialogen. Dialogen i medarbetarsamtal är ett 

verktyg som kan utveckla såväl människan som organisationen. Denna typ av dialog kräver 

chefer som kan utbyta åsikter och prata om känslor som rör både arbetsliv och privatliv det 

vill säga, samtal som präglas av ömsesidig respekt. Det anses positivt när samtalen genomförs 

och fungerar det vill säga att exempelvis utbildning som man kommer överens om faktiskt 

genomförs. Det framkommer dock stora skillnader i hur frekvent medarbetarsamtalen före-

kommer. Sänkt ambitionsnivå är en detalj vi märker av i svaren, det vill säga när nedskär-

ningar gör att produktionen alltid går i första hand enligt de intervjuade. Det framkommer 

även av svaren från medarbetarna att det verkar bli allt mindre tid för förberedelser om de 

intervjuade jämför med tidigare år. 

 



 

 
 

49 

Cheferna fick frågan om grupputvecklingssamtal kunde vara en möjlighet. Det framgår i sva-

ren att de inte är positiva till det alternativet. Att använda samma frågor som vid individuella 

samtal är dock inte riktigt tanken med grupputvecklingssamtal det är två olika samtal som 

kompletterar varandra. Wilhelmsson (1998) beskriver det som en dialog mellan flera som lär 

av varandras erfarenheter. Jönsson (2004) menar att det skulle kunna vara ett komplement för 

de chefer som ansvarar för många medarbetare. Även grupputvecklingssamtal ska vara förbe-

redda då de syftar till att utveckla arbetsgruppen. Mikkelsen (1998) påminner om att vi är 

sociala varelser och att samarbete med andra skapar mening. 

 

Det återkommer i både svaren från medarbetare och chefer, vikten av att kunna få enskild tid 

för att diskutera. Förståelse lyfts fram som ett resultat av samtalen. Således möjligheten att få 

förståelse för chefens arbetssituation och att chefen kan få förståelse för hur medarbetarna mår 

privat och hur arbetslivet fungerar för dem. Medarbetarsamtalet ska vara ett självklart inslag i 

verksamheten, för att detta ska fungera krävs att såväl ledning, fackliga organisationer och 

personalen samarbetar. Dessutom ger rätt genomförda samtal positiva resultat i form av ar-

betstillfredsställelse och ökat produktion (Jönsson 2004, s 13). 

 

Bristen på förberedelser inför samtalen bådar inte gått i förlängningen. Risken är enligt vår 

tolkning att medarbetarsamtalet lätt endast blir ett tillfälle för vardagsprat och inte verktyg för 

utveckling. Vi anser att det är positivt med samverkan mellan parterna på central nivå, för att 

lyfta fram goda exempel på hur parterna kan arbeta med kompetensutveckling och medarbe-

tarsamtal. Det är ogynnsamt för orten att den lokala kommittén inte är aktiv. Vi anser att det 

måste till ett bättre arbetssätt kring medarbetarsamtalsprocessen och utbildningar. Vi finner att 

företaget borde beakta medarbetarnas förslag och synpunkter på förändringar på ett bättre sätt.  

 

 

7 Slutord 

Avslutningsvis kan vi konstatera att genom textanalysen anser vi oss ha nått en förståelse för 

hur medarbetarsamtal på Volvo Personvagnar är tänkt att fungera. Däremot efter jämförelsen 

mellan den textanalysen och intervjuerna med ett antal anställda, gav att flera olika omstän-

digheter exempelvis besparingsåtgärder gör det svårt att verkställa alla steg i medarbetarsam-

talsprocessen, vilket rätt använt skulle kunna vara ett verktyg för både företagets och indivi-

dens utveckling. Textanalysen och intervjuerna gav tillsammans en förståelse som vi inte tror 
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vi hade uppnått genom enbart intervjuer. När vi nu slutligen sammanfattar vår tolkning av 

kollektivavtal och interndokument samt intervjuerna kan vi förvissa oss om att, man lever inte 

riktigt som man lär. 

 

7.1 Summering 

Det som framkommer i undersökningen är att medarbetarsamtal är bra när det fungerar. Dia-

logen är viktigt, det kan användas till att utveckla såväl företag som individ. Utveckling är 

nödvändigt men inte alltid möjligt. Det finns brister i att samtalen inte genomförs årligen. Det 

går att urskilja en sänkt ambitionsnivå vad gäller medarbetarsamtal och utbildningsaktiviteter. 

Halvårs uppföljning av samtalen har i stort uteblivit helt för medarbetare som vi intervjuade. 

 

7.2 Metoddiskussion 

När en undersökning genomförs finns det alltid ett antal val forskaren står inför. Dessa val 

innebär för det mesta både för- och nackdelar för studiens genomförande. Det gäller då att 

prioritera vissa delar före andra för att de ska tjäna undersökningen. Detta gäller självklart även 

vår undersökning. I denna studie har ett hermeneutiskt förhållningssätt och en kvalitativ under-

sökningsmetod använts eftersom vi fann det passande till syfte och forskningsfrågor. Ett her-

meneutiskt och kvalitativt sätt att bedriva forskning och dess unika sätt av den tolkning som 

framkommer under forskningen kritiseras av positivismen, som menar att det är svårt att re-

plikera och generalisera en hermeneutisk studie (Bryman 1997, s 51f; s 86). I denna uppsats 

kunde istället ett positivistiskt förhållningssätt och en kvantitativ metod ha använts. Ett större 

urval hade då använts för att under undersökningen och med hjälp av statistisk data hade det 

då kunnat dras generella slutsatser. Dock hade det inte i en positivistisk och kvantitativ under-

sökningsmetod kunnat få fram den information som studien har. Eftersom den kvalitativa 

intervjun som metod ger möjlighet till en djupare förståelse inför det fenomen som ska stude-

ras, att genom intervjun men också kroppsspråk och ansiktsuttryck kan få en helhetsbild av 

fenomenet som undersöks (Kvale 1997, s 32f). 

 

Fördelen med den kvalitativa metoden i vår studie är att vi har haft möjlighet att ställa öppna 

frågor och förändra frågorna vid behov under intervjuns gång. Vissa intervjupersoner kräver 

följdfrågor, exempelvis en tystlåten person som endast kort svarar på frågan och ingenting 

därefter. Inför intervjuerna valde vi att testa vår intervjuguide genom att provintervjua ett an-
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tal personer i vår närhet, för att se om vi behöver ändra guiden. För att vara ännu mer förbe-

redda skulle vi ha gjort fler provintervjuer än vad vi gjorde, eftersom vi nu efterhand har 

kommit på fler frågor. Exempelvis skulle vi ha frågat om kompetensutvecklingsplan görs för 

alla medarbetare och frågat medarbetarna om de anser att grupputvecklingssamtal vore något 

att införa på Volvo Personvagnar. Vi ställde den frågan endast till cheferna. Vi har i efterhand 

förstått att vi skulle ha ställt ännu fler följdfrågor till vissa personer, eftersom vissa intervjuer 

tog kortare tid. Nackdelen med den kvalitativa intervjumetoden är att den är resurskrävande 

eftersom det innebär ingående intervjuer och inte minst när det gäller transkriberingen av in-

tervjun. Forskarna kanske då nöjer sig med ett fåtal intervjuer och generaliserar utifrån de data 

som samlats in. Problemet som uppstår är att det utifrån de få intervjuer som utförs kan vara 

svårt att dra generella slutsatser då respondenterna inte kan sägas vara representativa för stu-

dien. Syftet med uppsatsen är dock inte att dra generella slutsatser om föreställningar av 

medarbetarsamtal, utan att undersöka och problematisera samtalen på Volvo Personvagnar, 

eliminerar vi därmed generaliseringsproblemet.  

 

Det har varit naturligt att fundera mer än en gång på om studien kunnat göras på annat sätt. 

Funderingar som infinner sig om de intervjuade skulle ha svarat annorlunda om intervjufrå-

gorna skickats ut på förhand? Skulle studien ha fått ett annat innehåll om respondenterna fått 

möjlighet att förbereda sig innan? Har respondenterna varit öppna och uppriktiga med sina 

svar? Avsikten var, att i mötet med intervjuaren, ge den intervjuade möjlighet att reflektera 

och delge sina tankar och synpunkter utan att ha diskuterat med kollegor. Upplevelser och 

föreställningar är högst individuella. Förhoppningen var, att de intervjuade skulle svara så 

ärligt som möjligt, att de kände sig fria att lämna ut både det som var positivt och det som var 

negativt. Metoden var tidsödande men gav en djupare förståelse.  

 

7.3. Fortsatt forskning 

Efter att ha genomfört studien anser vi att det skulle vara av intresse att göra en jämförelse 

mellan flera olika organisationer och försöka se likheter och skillnader i deras sätt att genom-

föra utvecklingssamtal. En annan intressant aspekt kunde vara att jämföra ett stort och ett litet 

företag, mellan privat och offentlig sektor för att se om syftet med medarbetarsamtal skiljer 

sig åt.  

 



 

 
 

52 

Om mer tid hade getts under arbetets gång, låt oss säga ett år, och om det hade getts möjlighet 

att sitta med under utvecklingssamtal som tysta medlyssnare, hade varit en annan mycket in-

tressant aspekt. Dels för att kunna ge förslag på hur organisationen kan genomföra samtalen 

bättre och få ut mer av samtalen, men även att se hur införa en effektiv uppföljning. 
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Bilaga 1   

 
 

 

Intervjuguide för chef 
 
Inledning:  
Hur länge har du jobbat på företaget?  
Vad arbetar du med? 
Vad är ditt ansvarsområde? 
 
Medarbetarsamtal:  
Vad är medarbetarsamtal för dig?  
Är det skillnad mellan utvecklingssamtal och medarbetarsamtal som du ser det? 
Hur länge har du jobbat med medarbetarsamtal?  
-Hur många medarbetare har du samtal med? 
Får alla medarbetare tillfälle till medarbetarsamtal? 
- Om nej, varför inte? 
Vad är företagets syfte med medarbetarsamtalen som du ser det? 
-I vilket sammanhang ingår samtalen i? 
 
Kan du berätta om/beskriva hur ett samtal går till? 
- beskriv hur det fungerar förberedelser etc. 
-Vad leder samtalen till ( Uppföljning, kompetensutveckling, lön)  
-Är medarbetarsamtal på något sätt kopplade till lönesamtal? 
-Vilka konsekvenser blir det av samtalen?  
-Genomförs det som planeras?  
-Vilken typ av aktiviteter (fortbildning etc) kan det förekomma?  
-Har planerade aktiviteter skjutits på/ställts in? 
 
Hur används synpunkter som kommer fram i samtalen?  
-Vad leder det till? 
 
Grupputvecklingssamtal? 
 
Utbildning 
Har du deltagit i utbildning angående medarbetarsamtal?  
-Exempelvis i samtalsteknik. 
Har medarbetarna fått information/utbildning om syftet med samtalen? 
 
Skulle du vilja om möjlighet fanns, förändra  samtalen på något sätt? 
 
Hur tror du att medarbetarna ser på samtalen?  
Hur dokumenteras och arkiveras medarbetarsamtal? 
Vilken typ av aktiviteter (fortbildning etc) kan det förekomma?  
 
 
Avslutning: 
Har du något att tillägga angående medarbetarsamtal eller något annat? 
 
Tackar för hjälpen och medverkan!! 
 



Bilaga 2   

 
 

 

Intervjuguiden för medarbetare 
 
Inledning:  
Hur länge har du jobbat på företaget? 
Vad arbetar du med? 
 
Medarbetarsamtal 
Vad är medarbetarsamtal för dig? 
Vad är företagets syfte med samtalen som du ser det? 
I vilket sammanhang ingår samtalen i? 
 Har du deltagit i medarbetarsamtal? 
 
Kan du beskriva hur ett samtal går till  
-förberedelser 
-frågemall  
-Vad tycker du om samtalen? 
-Kan du ta upp frågor som är viktiga för dig? 
 
Hur används synpunkter som kommer fram i samtalen? 
 
Vad leder medarbetarsamtalen till?  
-Genomförs planerna?  
-Vilken typ av aktiviteter  
-fortbildning kan genomföras?  
-Hur har det varit för dig?  
-Har planerade aktiviteter skjutits på/ställts in? 
 
Utbildning 
Har du fått någon form av utbildning  eller information för att delta i samtalen? 
-Utbildningsinsatser? 
 
Skulle du vilja förändra  samtalen på något sätt? 
Leder medarbetarsamtal till förändring i ditt arbete? 
-som person? 
 
 
Avslutning: 
Har du något att tillägga angående medarbetarsamtal eller annat? 
 
 
 
Tackar för hjälpen och medverkan!! 
 
 
 


