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Sammanfattning 

Denna studie genomförs på det multinationella företaget DeLaval. Studien bygger på en 

kvalitativ metod och har genomförts genom semistrukturerade intervjuer med högsta 

personalchef samt med fem chefer på företaget. Syftet är att undersöka sättet på vilket en 

utvärdering av medarbetarnas beteende fungerar som styrmedel. De frågor vi genom studien 

besvarar är dels varför DeLavals högsta personalchef implementerade den bedömningsmall 

som under medarbetarsamtalen används för att bedöma de anställdas beteende och dels hur 

man vill använda bedömningsmallen som styrmedel. Utöver detta undersöks hur denna 

styrning upplevs av ett antal chefer på företaget. Empirin knyts sedan an till Foucaults teori 

om makt och kontroll (1987). Resultatet av studien visar på att man ämnar använda den 

beteendeutvärdering som bedömningsmallen ger upphov till som ett medel att styra de 

anställdas agerande. Genom att tydliggöra företagets syn på vad som är bra beteende hoppas 

man frammana dessa önskvärda beteenden hos medarbetarna. Utöver detta syftar 

bedömningsmallen till att skapa dialog mellan chef och underställd. Den styrning som utövas 

genom bedömningsmallen uppfattas av cheferna som positiv i sig. Dock har vi funnit att 

majoriteten av cheferna upplever att tillvägagångssättet och utformningen av 

bedömningsmallen är bristfällig. 
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FÖRORD 

Vi vill tacka DeLaval för gästfriheten och för att vi fått chansen att studera deras verksamhet. 

I synnerhet vill vi tacka Mi Nyberg Johnsson som hjälpt oss från början till slut med allt 

mellan himmel och jord och som givit oss möjligheten att genomföra denna studie. Vi vill 

även tacka de chefer som har ställt upp på intervjuer samt vår handledare Lisa Salmonsson. 

Slutligen vill vi även tacka våra opponenter som kommit med värdefulla synpunkter genom 

hela arbetsprocessen. 

 

 

 

 
 

 

 



Att styra genom tydlighet UPPSALA UNIVERSITET   

 

5 

1. INLEDNING 

Personalfrågor, eller HR-frågor som det ofta kallas, kommer i framtiden att vara en kritisk 

fråga som kan komma att avgöra huruvida ett företag lyckas eller misslyckas på framtidens 

arbetsmarknad. Detta beror på att ett företag som lyckas attrahera, behålla och utveckla sin 

personals kompetens kan återhämta sig snabbare från eventuella kriser (Beechler, Woodward, 

2009:282).  

HR-funktionen befinner sig mitt i en omvälvande förändringsfas präglad av att traditionella 

personalsysslor såsom löne- och administrationsarbete outsourcas medan funktionen förväntas 

bringa värde till organisationen och övriga intressenter (Ulrich, Brockbank, 2007:13). Denna 

förändring är tydlig på DeLaval vilket är det företag som denna studie kommer att 

genomföras på. HR-arbetet har i detta företag genomgått en förändring från att vara en tydlig 

stödfunktion till att bli en mer strategisk del av verksamheten och med detta har nya sätt att 

styra implementerats.  

DeLaval är ett företag som verkar på mejerimarknaden och tillverkar utrustning för att göra 

vardagen enklare och mer ekonomisk för bönder över hela världen. DeLaval har cirka 4000 

anställda och är verksamma på över 100 marknader. Förändringen i synen på HR-

avdelningens roll har tarvat en ny styrningsmetod och ett led i detta har varit att utveckla 

medarbetarsamtalen, eller MPD-samtalen som de kallas på företaget. Under 

medarbetarsamtalet använder man sig av så kallade kärnkompetenser för ledarbeteende. 

Kärnkompetenserna utgörs av olika områden av beteenden som man betraktar som extra 

viktiga att utvärdera medarbetarna i och dessa områden har utvecklats av företagets Senior 

Vice President Human Resources (kommer hädanefter att förkortas SVP HR). Benämningen 

kärnkompetenser för ledarbeeende antyder att endast chefer utvärderas i förhållande till dessa 

men aktiviteten vänder sig till alla tjänstemän inom organisationen, såväl lokalt som globalt. 

Hur fungerar det att alla anställda, oavsett om man är receptionist eller mjukvaruingenjör, 

bedöms på samma grunder och vill man att dessa två ska uppvisa samma beteende? Blir ett 

medarbetarsamtal där bedömning av beteende är en av grundpelarna mer negativt laddat för 

de anställda än ett medarbetarsamtal där frågor om individens trivselnivå avhandlas?  

Bedömningsmallen är en del av vad DeLaval kallar sin ”Management Planning and 

Development” (kommer hädanefter att förkortas MPD) vilket är en process som återkommer 

varje år. I denna är tanken att medarbetaren och chefen ska få tillfälle att, under mindre 

tidspress, diskutera medarbetarens tankar, mål och utvecklingsområden. Bedömningsmallen 

är uppdelad på sju kärnkompetensområden där varje område sedan innehåller ett antal 

påståenden. Totalt är det alltså sju beteendeområden (kärnkompetenser) som utgörs av 35 

påståenden och dessa har vi, i brist på en bättre benämning, valt att kalla för bedömningsmall. 

Eftersom vi inte fördjupat oss i bedömningsmallen som sådan, utan istället riktat in oss på hur 

den fungerar som styrningsverktyg, har vi valt att inte närmare redogöra för vad 

bedömningsmallen innehåller. För den intresserade finns den dock som bilaga, se bilaga 4. 

I bedömningsmallen bedömer medarbetaren och närmsta chef hur väl varje beteende 

demonstrerats av medarbetaren under det senaste året. Skalan går från ”Not demonstrated” till 

”Expertly demonstrated” i en fyrstegsskala. Bilden av vad som anses vara ett idealt beteende 
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har delats in i sju kategorier där varje kategori härrör till ett beteende som sedan specificeras i 

ett antal påståenden under respektive kategori. Tidigare var bedömningarna som gjordes 

under medarbetarsamtalet bonusgrundande men numera är den kopplingen borttagen. I en av 

kategorierna är några av påståendena endast applicerbara på de anställda som har chefsroller. 

I övrigt utvärderas samtliga tjänstemän på samtliga punkter. På företaget är man noga med att 

man inte ser på de anställdas kompetenser som egenskaper utan som beteenden vilket i 

förlängningen innebär att det är saker som är lättare att förändra för den anställde. En relevant 

fråga som väcks i och med detta härrör till sättet på vilket ansvarsfördelningen förändras av 

att förväntningarna på de anställdas beteende blir tydligare. 

Detta förfarande, att varje år utvärdera de anställdas beteenden och förmå dem att förändra 

beteendet på de punkter vari brister finns, ser vi som en styrningsmetod och denna studie 

ämnar utreda på vilket sätt en regelbunden bedömning av beteendet uppfattas av cheferna, vad 

man vill uppnå genom utvärderingen samt hur man utövar styrning genom 

bedömningsmallen. 

 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Studien syftar till att utreda hur DeLavals bedömningsmall för medarbetarsamtal fungerar 

som styrningsverktyg.  

Frågeställningar: 

 Vad är syftet med att använda sig av en bedömningsmall och hur vill man använda den 

som styrmedel? 

 Hur upplever cheferna på DeLaval denna styrning? 

 

1. TIDIGARE FORSKNING 

I detta stycke kommer relevant tidigare forskning att redogöras för. Vi har valt att rikta in oss 

på den forskning som berör medarbetarsamtalet som fenomen vilket beror på att 

bedömningsmallen är en komponent i DeLavals medarbetarsamtal. Inledningsvis redovisas 

det viktigaste som gjorts gällande medarbetarsamtalets syfte och praktik. Därefter redogörs 

för den forskning som gjorts gällande medarbetarsamtalets funktion som styrnings- och 

maktmedel. Slutligen sägs något om den relativt begränsade forskning som gjorts kring 

upplevelser och effekter av att bli bedömd.  

 

2.1 MEDARBETARSAMTALETS SYFTE OCH PRAKTIK 

Det samtal som hålls mellan chef och medarbetare har många namn, exempelvis kan det 

kallas medarbetarsamtal, utvecklingssamtal, planeringssamtal eller målsamtal (Granberg, 
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2011:478). Granberg (2011) menar att vilket ord man väljer att använda signalerar något om 

vilken syn man har på samtalet och vad som tas upp under det och att det därför blir viktigt att 

välja det ord som bäst passar den typ av samtal som bedrivs. I denna studie kommer vi att 

hålla oss till benämningen medarbetarsamtal i de fall innebörden inte påverkas eftersom vi 

anser det vara det mest inkluderande namnet gällande vad som avhandlas i samtalet.  

Asmuß (2008) beskriver en utveckling där företag alltmer intresserar sig för och förstår vikten 

av att ha en väl fungerande kommunikation med anställda i företaget. Som verktyg för denna 

kommunikation är medarbetarsamtal ett vanligt redskap. Asmuß menar att de riktlinjer och 

rekommendationer som finns för detta samtal nära inpå uteslutande utgår från ett 

arbetsgivarperspektiv där ömsesidig dialog inte blir fokus utan snarare att chefen ska få 

möjlighet att prata med den underställde (Asmuß, 2008).  

Lindgren (2001) definierar medarbetarsamtalet som ett återkommande samtal mellan chef och 

medarbetare, där chefen har ansvar för att planera och leda samtalet. Vidare menar hon på att 

samtalet syftar till två saker; dels att få information om medarbetarens synsätt (på 

verksamheten, arbetsförhållandena samt sig själv) och dels till att påverka den anställdes 

attityder och handlingar (Lindgren 2001:245). Det handlar här alltså om att 

medarbetarsamtalet är till för både individen och för organisationen. Den första delen av 

syftet kan ses som till för individen såtillvida att medarbetaren kan komma till tals och ta upp 

sådant som berör denne. Den andra delen av syftet utgår mer från ett arbetsgivarperspektiv 

eftersom målet är att påverka individen i den riktning som anses vara mest förmånlig för 

organisationen, alltså kan det ses som en styrningsteknik. Mer om styrning och makt i 

medarbetarsamtalet kommer att redogöras för i stycket nedan. 

Ljungström (2001) har däremot en syn på medarbetarsamtalet som utgår mer från individens 

perspektiv än arbetsgivarens. Hon menar att medarbetarsamtalet syftar till att individen ska 

kunna utvecklas och för att uppnå detta argumenterar Ljungström (2001) för att samtalet ska 

kännetecknas av en djup dialog där den anställde får chansen att lyfta de frågor som han eller 

hon behöver tala om. Även hon är inne på att medarbetarsamtalet också fyller en funktion för 

arbetsgivaren såtillvida att samtalet kan fungera som ett sätt att exempelvis följa upp resultat 

men tonvikten ligger ändå på att det är ett samtal syftandes till att medarbetaren ska ha en 

personlig dialog med sin chef. 

 

2.2 MEDARBETARSAMTALETS KOPPLING TILL STYRNING OCH MAKT 

Som tidigare sagts är ett medarbetarsamtal ett samtal mellan en medarbetare och dennes 

närmsta chef. Holmberg och Stalby (2012) menar att det faktum att ena parten är underställd 

den andra ger upphov till en obalans maktmässigt mellan de två parterna. De poängterar även 

att det är karaktären på medarbetarsamtalet som avgör på vilket sätt interaktionen sker mellan 

chefen och den underställde. I sina studier har även Lindgren (2001) funnit att samtalet 

präglas av en maktobalans. Detta förklarar hon med att rollerna är så pass internaliserade av 

respektive part att det inte går att frångå dem trots att båda parter ofta eftersträvar ett mer 

demokratiskt förhållningssätt. Vidare menar hon att denna obalans i makten manifesteras 
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genom att det är chefen som styr samtalet och att samtalet ofta uppvisar mönster av att chefen 

frågar ut medarbetaren samt plötsliga byten av samtalsämnen initierade av chefen. Allt detta 

sker enligt Lindgren (2001) trots att chefen medvetet försöker skapa en stämning av att det är 

två jämlikar som samtalar. 

Även Jacobsen m.fl. (2010) har undersökt maktaspekterna av medarbetarsamtal. Slutsatsen de 

kunde dra var att medarbetarsamtalet skapar och reproducerar ett ideal kring hur ”den gode 

medarbetaren” beter sig, vilket kan leda till att medarbetaren inte vågar lyfta frågor kring 

negativ stress under samtalet. Vidare menar de på att den hierarkiska ordningen mellan chef 

och underställd omöjligen kan rubbas eftersom medarbetaren tvingas ta hänsyn till framtida 

möjligheter inom företaget och att ett framförande av upplevda negativa aspekter av arbetet 

kan leda till att löneutveckling eller avancemang inom företaget påverkas i negativ riktning. 

Denna struktur kan, enligt författarna till artikeln, göra att rollfördelningen snarare stärks 

genom medarbetarsamtalet. De menar vidare att risken med detta är att de problem som finns, 

men inte tas upp under medarbetarsamtalet, kvarstår. 

Ytterligare en som undersökt hur utvecklingssamtal har att göra med makt är Granath (2008). 

Hon kom fram till att genomförandet av utvecklingssamtal tillsammans med användandet av 

loggböcker har en disciplinerande effekt på eleverna. Genom att åskådliggöra vad eleven är 

och vad eleven borde vara utövas en disciplinär makt över denne och dessa processer kallar 

Granath ”milda makter”. Författaren menar att den milda makten disciplinerar eleven till att ta 

ansvar för sin egen skolgång. Hon argumenterar för att ”I frihetens namn disciplinerar 

eleverna sig själva; de får välja, ta ansvar och vara självständiga, men inte helt på egen 

hand”. Eleven blir alltså fri i någon mening, samtidigt som denna frihet leder till att eleven 

tvingas ta ökat ansvar (jfr Foucault, 1987). 

 

Att utvärdera en anställds prestationer och ha samtal kring detta är knappast någon ny 

företeelse. Kluger och DeNisi (1996) menar att så kallade ”feedback interventions” har 

utövats åtminstone sedan 100 år tillbaka och det handlar då om att återkoppla till den anställde 

hur man ser på dennes arbetsprestation. Detta påstående underbygger de med att det finns 

artiklar inom bedömningsområdet redan från denna tid (Kluger, DeNisi:1996:255).  

Asmuß (2008) menar som sagts tidigare att medarbetarsamtalen ofta utgår från ett 

arbetsgivarperspektiv. Några som hör till denna kategori är Gilley, Boughton och Maycunich 

(1999) som redogjort för prestationsmätningens praktik och fördelar. Att löpande bedöma 

eller utvärdera sin personal har blivit allt vanligare i organisationer. Genom att löpande 

bedöma eller utvärdera sin personal är meningen att individens mål sammanflätas med 

organisationens mål. Antagandet är att framgången ökar då individen handlar i samma 

riktning som organisationens mål. Teorier som utgår från detta antagande är exempelvis 

Gilley, Boughton och Maycunich (1999) och deras The Performance Alignment Model. I 

denna modell är en viktig del att koppla resultatet av prestationsbedömningen till olika typer 

av belöning och detta antas skapa incitament för den anställde att prestera och således 

fungerar det även som ett styrningsverktyg. Att uppnå högre resultat är dock inte den enda 

fördelen med förfarandet. Rekommendationen är att fokus även ska ligga på att bedriva 

utvärderingar till förmån för individens utveckling (Gilley, Maycunich, 2000:286).  Även om 
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det alltså poängteras att detta inte bara gynnar organisationen utan även individen så är det 

tämligen uppenbart att modellen utgår från ett arbetsgivarperspektiv och det är rimligt att 

klassa modellen som ett styrningsverktyg. 

 

2.3 UPPLEVELSE AV ATT BLI BEDÖMD 

Vår andra frågeställning som tar fasta på chefernas upplevelse av styrningen innefattar även 

sättet på vilket det uppfattas att bli bedömd. Den forskning som genomförts på området är 

huvudsakligen sprungen ur ett arbetsgivarperspektiv med fokus på effekter av 

prestationsbedömning. Vår tvådelade frågeställning gör att även mottagarperspektivet 

aktualiseras men gällande detta har mindre forskning bedrivits. Upplevelser av bedömning har 

dock utretts i både i arbetslivet och i skolväsendet. Exempel på det sistnämnda är Lindqvists 

respektive Törnvalls forskning om hur betygssättning uppfattas av skolelever.  

Lindqvist (2003) har genomfört en studie där hon undersökte bedömning från ett 

mottagarperspektiv. Intervjuer gjordes utifrån frågeställningen som var hur skolelever i 

årskurs 5 uppfattar att få betyg i matematik. Slutsatsen blev att de flesta såg på det som en 

provsituation. För vissa, men inte för alla, uppfattades detta som en motiverande faktor för att 

prestera högt. De flesta uppfattade bedömningen som en kvantitativ aktivitet, där rätt 

respektive fel räknades för att sedan generera ett resultat. De flesta uppfattade det som att 

proven syftade till kontroll och urval (Lindqvist, 2003:46).  

Törnvall genomförde en liknande studie där hon genom enkäter utredde hur elever i 

grundskolan ser på bedömning. Slutsatsen var att eleverna såg på bedömning som syftandes 

till fyra saker; betyg, inlärning, motivation samt för framtiden. De flesta associerade 

bedömning främst till kontroll. Dessutom framkom att det ofta uppfattades som att bedömning 

skedde av eleven som helhetsperson eftersom egenskaper såsom uppförande, grad av 

ansträngning och uppmärksamhet också ingår i bedömningen (Törnvall, 2002:137-141).  

Den bedömning som görs på DeLaval i och med medarbetarsamtalet tar hänsyn till en rad 

olika beteenden snarare än konkreta prestationer. Forskningen i arbetslivet har framför allt 

ägnat sig åt sådan mätning som brukar benämnas ”prestationsmätning” men då det finns 

många beröringspunkter mellan de två ”mätningarna” är denna forskning ändå relevant. 

Mayer & Davis (1999) har undersökt effekter av prestationsmätning. Man undersökte mer 

specifikt prestationsmätningars effekter för anställdas tillit till ledningen. Bakgrunden till 

studien är den ökade förståelsen för vikten av att ha anställdas tillit samtidigt som 

medarbetares tillit till ledningen har sjunkit generellt sett. Slutsatsen de drog av studien var att 

det är den tillit den anställda känner kan höjas genom att använda sig av en teoretiskt grundad 

prestationsutvärdering. Även om det inte är prestationsmätning som bedömningsmallen avser 

utföra så kan samma mekanismer hos den som bedöms aktualiseras i och med att det ändå rör 

sig om en bedömning av individen.  

Prestationsutvärderingar har blivit ett vanligt inslag i organisationer, att bedöma beteende är 

inte lika utbrett men på DeLaval har man siktet inställt på att diskutera beteende under 
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medarbetarsamtalet. Det finns ett glapp i forskningen gällande beteendemätning, kanske för 

att det är ett så pass nytt fenomen. Just på grund av avsaknaden av forskning kring 

beteendebedömning ämnar vi undersöka detta genom denna studie.  

  

2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Michel Foucault var en fransk sociologisk historiker vars första verk publicerades 1954. 

Därefter var han verksam fram till sin död 1984 (Foucault 1987;iv). I denna studie kommer ett 

av hans största verk, Övervakning och straff, utgöra teoretisk bas. Denna redogör för skiftet i 

synsätt på människan och mer specifikt synen på brottslingen. Genom att styra och kontrollera 

människan, kan man ta makten över hennes själ. Genom kontroll, uppfostran, och disciplin 

kan man uppnå en makt som får människor att underordna sig denna (Foucault, 1987: ii). 

Foucaults teori om makt är mycket bred och därför kommer vi att fokusera vår analys kring 

ett antal begrepp vilka Foucault beskriver som tillhörandes den disciplinära makten. Syftet 

med användandet av dessa begrepp är att visa på dess användbarhet i förhållande till styrning 

och upplevelsen av styrning. Insamlad data kommer att analyseras utifrån de begrepp som 

följer i texten. Trots att begreppen här har delats upp, går dessa i mångt och mycket hand i 

hand. I vissa fall kommer vi troligen i det senare analysarbetet att få väga begreppen på 

guldvåg, men den stringenta uppdelningen har gjorts för att dataanalysen ska kunna visa hur 

den disciplinära makten kan styra beteende.  

 

3.1 DEN DISCIPLINÄRA MAKTEN 

Stora delar av Foucaults resonemang går ut på att förstå skeden genom att jämföra händelser 

med ett ”före- efter perspektiv”. I Övervakning och straff redogör Foucault bland annat för 

hur den disciplinära makten växte fram. Denna typ av makt möjliggörs av enkla 

förutsättningar som utgörs av en hierarkisk översyn och ett normaliserande system för 

belöning och bestraffning (Foucault, 1987:171). Övervakning är en kugge i hjulet för den 

disciplinära makten och övervakningen sker i det tysta (Foucault, 1987:176). 

Enligt Foucault kan makttekniker betraktas som strategier och den disciplinära makten 

uppstod ur att makt i en centraliserad form gjorde strategin svag. Den mest lönsamma 

strategin skulle vara att få individen till att behärska sitt eget beteende (Foucault, 1987:95). 

Där den disciplinära makten råder, sker ett gränsdragande för vad som betraktas som godkänt 

respektive underkänt. Det är häri normaliseringen av disciplinen uppstår och som sedan ligger 

till grund för framtida bedömningar (Foucault, 1987:184). Genom att det uppstår en gräns för 

de normala kan också det onormala identifieras och denna norm präntas sedan in under vad 

Foucault kallar för examination (Foucault, 1987:218-225). Examinationen uppnås genom en 

serie av delmål, som slutligen resulterar i den färdiga produkten. Processen kontrolleras från 

början till slut och denna kontroll sker av organisationen själv. Dessa aspekter samverkar i en 

relation som innebär en normaliserande granskning och övervakning (Foucault, 1987:173-
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184). Denna relation gör det möjligt att differentiera individerna (exempelvis som brottsling 

respektive laglydig) och differentieringen får konsekvenser såtillvida att det framställs en idé 

om individen som ”dålig” eller ”bra”. Mätning och värdering av människan bildar en 

tvingande konformitet som bidrar med tydlighet kring vad en människa bör uppnå.  

Tanken bakom införandet av DeLavals bedömningsmall var att frammana önskvärda 

beteenden i företaget. Detta skulle kunna tolkas som en strategi för att forma de anställdas 

agerande till det som företaget anser vara önskvärt. Genom att föra in de värdegrunder som 

bedömningsmallen anger, kan man tänka sig att normer kring ”den perfekte anställde” 

uppstår. Genom bedömningsmallens utformning skapas en tydlig blid för den anställde kring 

huruvida denne når upp till förväntningarna eller ej. Enligt Foucault verkar den disciplinära 

makten genom skrivna dokument som tydligt visar vad man förväntar sig av den anställde 

(Foucault, 1987:178) och det är precis detta bedömningsmallen är på DeLaval, ett skrivet 

dokument där tydlighet skapas. Detta tillvägagångssätt skapar en typ av självkontroll då den 

anställde alltid är medveten om att dennes prestationer och agerande följs upp. 

 

3.2 DEN HIERARKISKA ÖVERSYNEN 

För att möjliggöra översyn och kontroll utvecklades en pyramidformad övervakningsmodell 

som syftade till att göra diskret övervakning möjlig. Genom denna pyramidorganisation blir 

övervakningen mer uppdelad och man bildade ett ”nätverk” utan luckor. Bakgrunden till 

denna uppdelning i instanser beskrivs av Foucault som ett sätt att öka organisationens 

produktiva funktion, specificera övervakningen och göra den funktionell. Som konsekvens av 

detta system befinner sig övervakande instanser överallt i organisationen, istället för högre 

upp, eller rentav utanför organisationen som varit brukligt tidigare (Foucault, 1987:175-177). 

Historiskt sett har inspektörer kommit utifrån och övervakat verksamheten. Med detta 

pyramidformade övervakningssystem förflyttas fokus delvis från att enbart gälla rutintillsyn 

och produktion. Istället blir aspekter som uppförande, yrkesskicklighet och arbetssätt också 

bedömda. Detta innebär att övervakningen sker genom hela arbetsprocessen och inte bara som 

en slutlig kontroll av produktens kvalitet. Enligt Foucault är en organisations behov att 

övervaka avhängig dess storlek. Medan mindre organisationer kan stödja sig på en hierarkisk 

organisationsstruktur som i sin natur är av övervakande art, tarvar större organisationer mer 

specifika kontrollinsatser (Foucault, 1987:175-176).  

DeLaval är en stor organisation och kan därför inte stödja sig enbart på 

organisationsstrukturen som kontrollverktyg (se ovan). Bedömningsmallen som används på 

DeLaval skulle eventuellt kunna klassas som en sådan specifik kontrollinsats. Den hierarkiska 

översynen finns invävd i företagets sätt att arbeta. Kontrollen existerar inte endast vid det 

”examinerande” tillfället utan detta sker systematiskt under hela arbetsprocessens gång. Trots 

att bedömningsmallen endast används en gång per år, under MPD-samtalen, är tanken att de 

sju kärnkompetenserna ska ha inflytande i allt en medarbetare gör. Chefer ska utifrån 

bedömningsmallen kunna ta upp tillfällen då den anställde har visat bra eller bristande 

beteende. Genom intervjustudien på DeLaval ämnar vi undersöka hur denna process fungerar 

i praktiken samt hur styrningen upplevs.  
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3.3 DISKURS 

Begreppet diskurs är centralt i Foucaults resonemang om den disciplinära makten. Denna typ 

av makt utövas i det tysta och detta är också förklaringen till diskursens stora maktbringande 

egenskaper. Den disciplinära makten får människan att foga sig utan att våld eller hot om 

konkret bestraffning behöver uttryckas. Istället är makten inkorporerad i gemensamma 

antaganden och normer som styr och därmed vidmakthåller maktordningen (Foucault, 

1987:171). Diskurs tar fasta just på det gemensamma och på det som tas för givet vilket styr 

människans tänkande. Diskursen avgör alltså hur just vi ser på saker.  

En diskurs övervakas och kontrolleras inte endast av cheferna högt upp i hierarkin, utan denna 

upprätthålls av hela maktapparaten (Foucault, 1987:175-177). Enligt Foucault gör detta att 

även chefer kan övervakas och kontrolleras då diskursen genomsyrar också deras tankesätt 

(Foucault, 1987:205).  

Språket är organiserat enligt olika mönster och dessa mönster utgörs av diskursen, alltså kan 

man se på begreppet diskurs som att den har en rådande makt över människans själ. Diskurs 

handlar om sättet att tala om ett fenomen och grundläggande syner på det gemensamma. Som 

förtydligande exempel kan begreppet ”galenskap” användas. Diskursen kring galenskap har 

genomgått en dramatisk förändring över tid och denna förändring av diskursen över tid är 

signifikativ för diskursbegreppet. En ny diskurs eller en ny politik uppstår inte ur tomma intet, 

istället utvecklas den som en rad anpassningar som görs som en reaktion på den föränderliga 

omvärlden. Detta gör att en diskurs både kan bli mer eller mindre inflytelserik allt eftersom 

tiden går. En diskurs kan endast utmanas av en annan likvärdig diskurs. Detta benämner 

Foucault som motstånd. Liksom en diskurs är motstånd inte alltid synligt och kan inte alltid 

kopplas till en specifik motståndare. Ett ifrågasättande av den rådande diskursen är ett hot. 

Detta kan medföra att den rådande diskursen måste hitta nya sätt att kunna upprätthålla sin 

gällande status (Foucault, 1987:194).  

DeLaval håller på att genomgå en stor förändring av HR-arbetet i organisationen. De sju 

kärnkompetenserna för beteende, som man delvis försöker implementera via 

bedömningsmallen, kan ses som ett sätt att försöka sprida den diskurs som råder på HR-

avdelningen – ett nytt sätt att tänka på. Precis som Foucault beskriver, möter en rådande 

diskurs ofta på motstånd. Detta är ett mönster som vi tycker oss ana på DeLaval och ämnar 

undersöka.  

 

3.4 RELATIONEN MELLAN MAKT OCH KUNSKAP 

Foucault beskrev kunskap som en förutsättning för makt (Foucault, 1987:27). En diskurs gör 

sig gällande först när den äger kraft över individens tänkande och agerande. För att kunna 

skapa en diskurs krävs någon form av expertis inom det området man önskar påverka. Detta 

gör kopplingen mellan makt och diskurs uppenbar i och med att en högt uppsatt politiker har 

större möjlighet att förändra diskursen än en vanlig medborgare. Förhållandet mellan makt 
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och kunskap är något mer komplext än det vedertagna ”kunskap ger makt”. Foucault 

beskriver en process där förhållandet även gäller i motsatt riktning, alltså att makt ger 

kunskap. Detta fungerar genom att en makthavare inhämtar den kunskap som är nödvändig 

för att bibehålla makten (Foucault, 1987:33). Makt och kunskap förstärker alltså varandra i en 

symmetrisk växelverkan (Foucault, 1987:262).  

Då makten ökar, ökar också kunskapen om individerna. Detta gör att kunskapen blir ett medel 

för att ta kontroll. Vetandet att någon annan vet något om en själv bidrar till självkontroll. 

Detta är ett mönster som tydligt kan identifieras i bedömningsmallen. I denna studie vill vi 

dels se hur HR som ”expert” går in och försöker sprida en diskurs, men också hur denna nya 

styrning påverkar den anställde. 

 

3.5 NORMALISERING AV STRAFFET 

Den disciplinära makten har normaliserande metoder belöning och bestraffning. Dessa 

påverkar människors sätt att agera genom att det sätts en norm för det normala, vilket också 

resulterar i att det onormala klargörs. Där den disciplinära makten råder bryts ett brott ner till 

sina minsta beståndsdelar och därmed gör man varje del av brottet straffbart.  Sett utifrån en 

”nedbruten” form kan straffet uppfattas som betydelselöst, men själva grundbulten i den 

disciplinära makten är att minsta lilla felsteg ska kunna bestraffas eller åtminstone resultera i 

en korrektion (Foucault, 1987:207).  

Varje organisation, vare sig det gäller en stat eller ett företag, har en egen mekanism för 

bestraffning. Detta system har sina egna lagar och regler som definierar vad som utgör ett 

brott (Foucault, 1987:181). Disciplinsystemet gör så att varje enskild del av en människans 

beteende kan regleras, tack vare att det fyller de håligheter som lagar inte förmår att fylla. Det 

kan röra sig om direktiv som att alltid släcka lampan samt plocka undan verktyg och material 

efter sig. I korthet rör det normaliserade straffet sig alltså om att ett straff blir så vedertaget att 

det inte ens uppfattas som ett straff. Normer som inpräntats i kulturen kontrolleras genom den 

ständiga examinationen. Då makten är ögonen, kan den befinna sig överallt och ständigt 

påminna om det förbjudna (Foucault, 1987:218-225). Detta handlar ännu en gång om att 

individer kontrolleras och utvärderas.  

Normaliseringen av straffet påverkar människors sätt att agera och tänka. Detta hänger 

samman med den diskurs som råder, då organisationens kulturella normer präntas in bland 

organisationens medlemmar och skiljer det normala från det onormala. Detta bidrar till att 

korrektioner som förekommer ofta inte uppfattas som ett straff, vilket gör fenomenet svårt att 

undersöka. Om cheferna inte upplever att de utsätts för eller utsätter andra för sanktioner som 

är kopplat till beteende kan det självfallet bli problematiskt att få upp till ytan. Vi vill trots 

detta göra ett försök och titta närmare på om bedömningsmallen bidrar till normaliserande 

straffåtgärder.  
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3.6 DRESSERING  

Dressering är en komponent i Foucaults beskrivning av den disciplinära makten. Den 

disciplinära makten verkar genom att dressera individer till ett visst beteende genom att 

”framställa” individer. Individer som är inneslutna i den disciplinära makten är på samma 

gång både föremål och verktyg eftersom de används som verktyg för att bistå makten 

samtidigt som de är föremål för dressering. Denna form av makt är inte högljudd med sitt 

maktutövande, istället fungerar den genom att underkuva individer och dressera dem till 

önskat beteende (Foucault, 1987:171). 

Dressering är tätt sammankopplat med kontroll. Denna metod utvecklades först för att 

kontrollera soldater och få dem att agera enhetligt, vilket i sin tur skapar en mer total makt 

(Foucault, 1987:159). Även detta fenomen är något som tycks kunna urskiljas i införandet av 

bedömningsmallen eftersom det rör sig om en vilja att få individer att bete sig på ett visst sätt. 

Likt det normaliserande straffet är dressering inget som sker öppet och högljutt, vilket även 

här kan göra undersökandet problematiskt. Dock ser vi det inte som en anledning att 

exkludera denna dimension av Foucaults teori om makt.  

 

3. METOD 

I detta kapitel ämnar vi redogöra för och motivera sättet på vilket vi genomfört studien samt 

vår metodologiska ansats. Vi kommer även att redogöra för de källor som använts samt de 

etiska överväganden som gjorts under studiens gång. Dessutom kommer metodologiska 

begränsningar löpande att redovisas. 

 

4.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Efter att ha studerat ett flertal kurser med inriktning mot organisation och styrning känns det 

intressant att undersöka om, och i sådant fall hur, bedömningsmallen fungerar som styrmedel 

på DeLaval samt upplevelsen av detta. Att dessutom få göra detta i en så pass stor 

organisation som verkar på den globala marknaden gör det än mer intressant. Vi fick två 

dagar att disponera på DeLavals huvudkontor i Tumba, där datainhämtningen skedde. Under 

hela studiens gång har vi kunnat ta upp frågor med vår nyckelperson som är en anställd på 

DeLaval som arbetar med HR-frågor direkt under högsta personalchefen. 

 

4.2 FÖRFÖRSTÅELSE 

En av oss har tidigare arbetat på DeLaval vilket gör att vi har viss insikt i organisationen och 

detta ser vi främst som något positivt eftersom denna kontakt har möjliggjort vår studies 

utformning. Vi är dock medvetna om risken med att förförståelsen (Aspers, 2011:40) kan 

inverka på objektiviteten i studien varför vi lagt extra energi på att tänka kring dessa aspekter. 

Detta har vi försökt uppnå genom att hela tiden se till att våra slutsatser faktiskt har 
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anknytning till empirin. Dock är det den tidigare anställningen på företaget som lett fram till 

både fält och forskningsfråga. Speciellt viktigt att fundera kring ansåg vi att utformningen 

intervjuguiden som riktade sig till Senior Vice President Human Resources var, och detta 

grundar sig i behovet av att låta hans upplevelser komma fram snarare än våra tidigare 

tolkningar av hans upplevelser. Bedömningsmallen var under anställningstiden omtalad och 

den av oss som arbetade på DeLaval hade en tydlig bild av hur och varför den utformats. Att 

tänka extra mycket på förförståelsens inverkan blev viktigt då dessa tidigare uppfattningar 

dels är tolkningar som gjorts omedvetet och dels har tolkningar ”infekterats” av andras åsikter 

om den. Det är förmodligen bra att enbart den ena halvan av oss har en relation med 

organisationen sedan tidigare. 

 

4.3 METODVAL 

Vår frågeställning gör att valet av ansats är tämligen självklart då vårt mål är att förstå någon 

annans upplevelser. Vi vill inte beskriva i termer av procentsatser, istället är tankemönster och 

individens upplevelser i centrum. Vi har valt att genomföra kvalitativ analys och ansatsen är 

av fenomenologisk karaktär. Vi genomför studien genom 6 semistrukturerade djupintervjuer 

och motiven till detta val redogörs för nedan. 

En kvalitativ metod är att föredra när man är intresserad av individers upplevelser. Det ger 

ingående information av de som ingår i undersökningen vilket givetvis samtidigt ger att 

mängden data blir mindre än vid kvantitativ metod (Aspers, 2011:14). Hade vår frågeställning 

fokuserat på den generella uppfattningen, hade troligen en kvantitativ undersökning varit att 

föredra eftersom det vid kvantitativa undersökningar är lämpligare att generalisera och 

presentera resultatet med statistiska mått. Nu är vi emellertid inte intresserade över denna typ 

av resultat. Vårt syfte handlar om att se hur bedömningsmallen fungerar som styrningsverktyg 

från både Senior Vice President Human Resources perspektiv och chefernas perspektiv och 

därmed krävs att vi undersöker våra intervjupersoners upplevelser, vilket är lättare att uppnå 

genom kvalitativ metod (Trost, 2010:53). Dessutom begränsas vi något genom vårt val av 

teori. Att undersöka makt- och styrningsaspekter låter sig möjligen lämpligare göras genom 

kvalitativ metod, snarare än kvantitativ metod. Vi vill mer på djupet och tror att de 

djupgående frågorna samt den personliga kontakten möjliggör för detaljerade och ärliga svar 

där det dessutom inte finns några fasta svarsalternativ. Det finns ytterligare en fördel, som 

visserligen inte varit vägledande men som vi ändå ser som positiv, och det är att en kvalitativ 

metod kan anpassas allteftersom arbetet fortskrider. Vid kvantitativ metod finns mycket små 

möjligheter till anpassningar när väl enkäten distribuerats. Vi har möjligheten att löpande 

modifiera vår metod efter vad som framkommer och detta är även en av fördelarna med att 

välja semistrukturerad intervju. I denna form av intervju är intervjuguiden visserligen uppsatt 

i förväg men det finns stora möjligheter till utsvävningar och man behöver inte följa 

formuläret slaviskt (Aspers, 2011:143). Typiskt för en kvalitativ metod är att den 

kännetecknas av en låg grad av standardisering och en hög grad av strukturering (Trost, 

2010:41). Detta blir i vår studie tydligt genom att vi använt samma intervjumall för alla i 

respektive kategori (chefer respektive Senior Vice President) samt suttit i samma lokal med 

samma tidsramar. Struktureringen blir låg tack vare att ingen intervju var lik den andra. 
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Medan vissa var talföra behövde vissa mer följdfrågor samt tydligare formuleringar av 

frågorna.  

 

4.4 URVAL OCH AVGRÄNSNINGAR 

Urval (selektion) går ut på att välja ut en viss del av en grupp att undersöka i det fall man inte 

har möjlighet att undersöka hela populationen. Forskaren har sällan resurser och/eller tillgång 

till att undersöka ett helt fält (Aspers, 2011:94) och så är även fallet i denna undersökning där 

vi inte har resurser att intervjua ett obegränsat antal personer. Aspers tar upp två processer 

som är centrala i urvalsprocessen och dessa handlar om identifikation och selektion.  

I identifikationsfasen identifieras en kategori av individer som är relevanta för 

frågeställningen. Vi har en objektivistisk inställning till urvalet vilket innebär att vi själva har 

konstruerat en population (Aspers 2011:94) och de överväganden som lett fram till denna 

konstruktion redogörs för nedan. I detta fall handlade identifikationsprocessen om att 

identifiera de vi benämner ”chefer” eftersom dessa använt sig av bedömningsmallen både mot 

sina underställa samt blivit bedömda enligt den av sina chefer. Vi intresserar oss 

huvudsakligen av chefer i högre position, snarare än chefer med ett lågt antal underställda. 

Detta motiverar vi med att uppfattningar och tillvägagångssätt troligen får större inflytande 

när de implementeras ”uppifrån” än ”nedifrån”. Därav är de högre chefernas inställning till 

bedömningsmallen av högre relevans och det är dessa högre chefer som identifieras som 

urvalsgrupp. Konstruktionen av populationen vill undersöka är alltså ”högt uppsatta chefer”. 

Även om vi inte har intervjuat alla på DeLaval så är målet att vi ska kunna uttala oss om 

populationen (de högre uppsatta cheferna) som helhet (Aspers, 2011:94). Utöver den 

identifikationsprocess som vi redogjort för ovan krävdes att vi selekterade individer med de 

egenskaper som konstituerade den grupp av individer vi behövde undersöka för att kunna 

besvara den första frågeställningen som rör syftet med att använda bedömningsmallen. Denna 

process var dock långt mindre komplicerad i och med att vår nyckelperson hade full koll på 

vem som haft störst ansvar för implementeringen av bedömningsmallen, vilket var SVP HR 

som är den högsta personalchefen på företaget. I detta fall skedde alltså identifikation och 

selektion nära inpå samtidigt. 

Efter att vi identifierat vår första urvalsgrupp följer selektionsfasen som går ut på att selektera 

de individer som anses passa in på beskrivningen som givits ovan (Aspers, 2011:94). Den 

kategori vi ämnar undersöka utgörs av individer i en högre chefsposition. Eftersom vi gjort en 

tydlig konstruktion av populationen underlättas selektionsarbetet i och med att vi har en klar 

bild av vilka profiler vi är intresserade av. Arbetet med att selektera överläts till vår 

nyckelperson med hänvisning till att hon har en bild av vårt fält som vi inte har. Trots detta 

har vi haft relativt stor möjlighet att påverka vår urvalsgrupp eftersom vi i hög utsträckning 

kunnat specificera vilken typ av intervjuperson vi är intresserade av. Det finns dock viss risk 

att vårt fält är snedvridet eftersom vi inte själva haft möjlighet att välja intervjupersoner men i 

kvalitativa studier är det irrelevant att utifrån statistiska mått kunna göra generaliseringar till 

en större population, varför vi inte anser detta vara ett problem. Dock är det eftersträvansvärt 

att urvalsgruppen har viss spridning även om de, sett till helheten, är mer lika varandra än en 
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slumpmässigt utvald grupp hade varit. Detta benämns ”heterogenitet inom homogeniteten” 

(Trost, 2010:137). 

Den metod vi använt för urval kan således kategoriseras som en variant av snöbollsmetoden. 

Snöbollsmetoden går ut på att låta en redan intervjuad person leda en vidare i urvalsprocessen. 

Detta förfarande är lämpligt i de fall populationen man önskar undersöka är svårfunnen 

(Aspers, 2011:95-96). I och med att vår nyckelperson väljer ut lämpliga intervjupersoner blir 

det en form av självselektion som görs av en person som är medlem i, eller i vilket fall väl 

förtrogen med, fältet. Detta förfarande är särskilt fördelaktigt i detta fall eftersom vi inte gärna 

skulle kunna höra av oss till slumpmässigt utvalda chefer på företaget eftersom det kan antas 

att deras förtroende för oss ökade genom att det var en person anställd på företaget som 

introducerade studien till cheferna.  

 

4.5 INTERVJUGUIDERNA 

För att uppnå hög grad av strukturering valde vi att utforma intervjuguider. Då vi intervjuar 

från två håll (dels syftet med bedömningsmallen genom Senior Vice President Human 

Resources och dels upplevelser av bedömningsmallen genom cheferna) krävdes två olika 

intervjuguider. Dessutom var en av de intervjuade cheferna engelsktalande varför det blev 

nödvändigt att översätta guiden till engelska. 

Intervjuguiden som användes vid intervjuerna med cheferna påbörjades och avslutades brett 

och med frågor som inte krävde så mycket av intervjupersonen för att uppnå 

trattutformningen (Aspers, 2011:146). Guiden delades sedan in enligt två teman, användning 

av mallen samt upplevelser av mallen. Den sistnämnda var i sin tur uppdelad genom att vi 

formulerat frågor som härrör till respektive begrepp inom vår teoretiska referensram. Som 

redan nämnts översattes denna guide även till engelska. 

Intervjuguiden som användes vid intervjun med Senior Vice President hade ett liknande 

upplägg men avgörande skillnader finns. Intervjun med honom syftade enbart till att förstå 

anledningen till varför man infört bedömningsmallen och varför man valt att utforma på detta 

vis. Personalchefens upplevelser av att använda mallen är således inte intressanta i denna 

intervju och därmed ingår liknande frågor inte i denna intervjuguide. Även denna intervju 

följde trattprincipen och inleddes med enklare, mer öppna frågor för att sedan gå in på djupet. 

Vid intervjuns slut ställde vi återigen lättsammare frågor. Denna guide utgjordes av tre teman 

(bakgrund till och syfte med införande, processer kring bedömningsmallen samt tankar kring 

anställdas upplevelser av mallen). 

 

4.6 DATAINSAMLING 

Den inledande intervjun genomfördes med företagets Senior Vice President Human Resources 

(SVP HR).  

För att utforska hur styrningen bedömningsmallen ger upphov till upplevs intervjuades fem 
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chefer som själva både blivit utvärderade och utvärderat underställda med hjälp av denna. Vår 

förförståelse var att det fanns en utbredd misstro mot nyttan i att använda sig av 

bedömningsmallen över huvud taget. Det är dock viktigt att inte låta sina förutfattade 

meningar ha inverkan på studien (Aspers, 2011:38) och detta är något vi ständigt påmint oss 

själva om för att forskningen ska bli valid.  

 

4.7 KODNING OCH ANALYS  

Det är under analysarbetet som det empiriska materialet bearbetas. I denna studie har det 

empiriska materialet tre delar. Dels i form av sekundärmaterial, där vi granskat DeLavals 

bedömningsmall för beteende som används under de så kallade MPD-samtalen. Detta har 

dock på intet sätt varit tyngdpunkten för studien, istället har det genomförts för att vi ska 

förstå vad respondenterna menar när de talar om olika delar av bedömningsmallen. Vi har 

också studerat primärmaterial i form av de semistrukturerade intervjuer som genomförts. 

Under studien intervjuades DeLavls SVP, samt fem chefer med varierande position inom 

företaget. Slutligen den tredje delen för analysarbete- så kallade memos. Dessa behandlar 

forskarens egna reflektioner och intryck. Detta var något vi uppnådde genom att en av oss höll 

i intervjun, medan den andra antecknade intryck och synpunkter som framkom under (Aspers, 

2011:165). Genom att den ena av oss agerade mer passiv under intervjun kunde denna fånga 

upp specifika synpunkter som framkom under samtalen, och dessutom bevaka att inga teman 

som valts på förhand uteblev (Aspers, 2011:192).  

Trost menar  

att det inte finns någon förbestämd teknik som ”måste” användas vid analys, utan det är 

forskarens eget omdöme och fantasi som bör styra analysens gång (Trost, 2010:148). Aspers 

understryker dock att analysarbete bör ske parallellt med forskningsprocessen och inte vid 

dess slut (Aspers, 2010:165). Detta är något vi har tagit till oss vid kodningsprocessen och vi 

utgick ifrån Aspers konkreta tips för kodningsarbete (Aspers, 2011:191). Enligt denna metod 

bör kodningen vara induktiv, alltså en detaljerad öppen sådan. Detta innebär att man i det 

första skedet inte ska försöka skapa sig en helhetsuppfattning, utan låta materialet ”tala” så att 

forskaren istället kan få en bild av materialet. Därefter ska man skapa ett kodschema i relation 

till teorin, vilket uppnås genom att forskaren med teorin i bakhuvudet skapar teman som i sin 

tur ska ligga till grund för kodningen. Avslutningsvis kodifierade vi teoretiskt fixerade koder 

och skapade grundkategorier utifrån dessa (Aspers, 2011:176).  

För att möjliggöra kodningsarbetet använde vi oss av marginalmetoden (Aspers, 2011:185). 

Varje kod fick representeras av en färg, och därefter identifierades koderna i materialet.  

Denna metod gör det relativt enkelt att finna mönster i det insamlade materialet. På grund av 

att en induktiv ansats valt blev sökandet efter koder en sporadisk process. Efter att koderna 

identifierats i materialet kopplades det slutligen till vald teori.  

 

4.8 INTERVJUPERSONERNA 
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Vi har valt att inte specificera intervjupersonernas kön, ålder eller position i företaget i denna 

rapport. Detta grundar sig i att vi anser att relevansen av vem som säger vad fyller en 

underordnad funktion i relation till den risk som då föreligger att vi röjer intervjupersonernas 

identitet för företaget. Vi vill i största möjliga mån undvika att organisationen ska kunna lista 

ut vem som sagt vad, detta eftersom det är vårt ansvar att tillgodose anonymitet. Vi har även 

intervjuat en engelsktalande person och när vi använder direkta citat från hen har vi översatt 

till svenska för att det inte ska gå att urskilja. Mer om hur vi hanterar de etiska aspekterna 

redogörs för i stycket nedan. 

 

4.9 ETISKA ASPEKTER  

Denna studie kan ses som extra komplicerad sett utifrån etiska aspekter då flertalet av våra 

respondenter har valts ut av studiens nyckelperson.  Vi har därför i liten mån haft möjlighet 

till att påverka selektionen av respondenterna i studien. På grund av detta har fokus på etiska 

aspekter varit extra central. Vi har utgått från Vetenskapsrådets fyra forskningskrav som 

utformats för uppnå goda etiska förutsättningar. Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet ingår i dessa rekommendationer 

(Vetenskapsrådet, 2002:6). Denna studie utgick ifrån dessa krav vid utformningen av 

frågeformuläret, under intervjun samt vid hanteringen av materialet. 

Inledningsvis fick samtliga intervjupersoner information gällande studiens syfte. Detta 

gjordes vid två tillfällen. Dels vid studiens början då ett introduktionsbrev (se bilaga 3) gick ut 

till samtliga deltagare, samt när intervjun inleddes. Vi var noga med att informera om studiens 

syfte som är att vi dels undersöker bedömningsmallen som styrningsverktyg. Dessutom 

informerade vi om att resultatet kommer att presenteras i form av en kandidatuppsats. I och 

med dessa åtgärder anser vi oss ha uppfyllt informationskravet som går ut på att deltagarna 

informeras om studiens syfte och användningsområde (Vetenskapsrådet, 2002:7). 

Samtyckeskravet innebär ett krav om inhämtat samtycke från samtliga deltagare i 

undersökningen. Detta innefattar även att en intervju ska kunna avbrytas av intervjupersonen 

när som helst, och utan vidare följdfrågor om motiv till detta (Vetenskapsrådet, 2002:9). Detta 

samtycke inhämtades av oss vid tre separata tillfällen, dels genom introduktionsbrevet, dels 

när vår nyckelperson berättade för de involverade om studien och dels vid inledandet av 

intervjun. Detta kan tyckas vara överdrivet men det motiveras med att det, i fallet av dålig 

samtyckeskontroll, upplevs som en order då det är arbetsgivaren som tillfrågar om vilja att 

delta. Vi ville säkerställa att ingen upplevde deltagandet som ett tvång.  

Konfidentialitetskravet tar fasta på vikten av att Inte röja intervjupersonernas namn och 

personuppgifter för obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002:12). Denna stolpe i riktlinjerna är det 

krav som varit mest komplicerat, och samtidigt viktigast, för oss att uppfylla. Detta grundar 

sig i den inneboende risken med att tala om sina upplevelser av sin arbetsgivares agerande 

samt att vår nyckelperson känner till vilka som deltagit i studien. Vi har därför valt att inte 

presentera mer information om våra intervjupersoner än nödvändigt. Exempelvis kallas 

intervjupersonerna enbart ”intervjuperson” följt av en siffra mellan 1 och 5. Att ange vilken 
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avdelning personen arbetar på skulle i vissa fall innebära att de som känner till organisationen 

vet precis vem som sagt vad, vilket vi ville undvika och detta motiverar den snåla 

informationen om intervjupersonerna. 

Med nyttjandekravet menas att uppgifter om en enskild person aldrig ska användas eller 

spridas på annat sätt än vad som informerats om (Vetenskapsrådet, 2002:14). Detta krav anser 

vi oss ha uppfyllt genom att ha givit korrekt information om studiens syfte och hur resultatet 

skulle komma att användas. Vi berättade vid inledandet av intervjun att resultatet skulle 

presenteras framför våra kurskamrater samt att det skulle resultera i en uppsats som finns 

tillgänglig på internet. Dessutom informerades de om att DeLavals HR-avdelning skulle 

komma att få ta del av en reviderad version av uppsatsen. Konfidentialitetskravet och 

uppfyllandet av detta krav minskar dock risken markant för att någon skulle bli igenkännbar 

för läsaren och därmed minskar även risken för negativa konsekvenser av deltagandet. Under 

de förutsättningar som bjuds anser vi oss härmed ha gjort det så vetenskapligt etiskt som var 

möjligt. 

Gällande hanteringen av materialet efter intervjuernas slutförande var vi tvungna att ta beslut 

om vad vi skulle göra med inspelningarna. Dessa finns visserligen inte tillgängliga via 

internet men vi valde ändå att radera dessa inspelningar från våra två inspelningsinstrument. 

Dessa inspelningar förstördes direkt efter transkriberingen. Ytterligare en aspekt av etiken i 

efterarbetet rör det val vi ställdes inför gällande om deltagarna skulle ges möjlighet att 

revidera sina uttalanden i transkriptionen. Med denna möjlighet följer såväl positiva som 

negativa aspekter. Fördelen är att man, i en transkription, inte kan ”läsa mellan raderna” 

(Trost, 2010:75). Detta avhjälps åtminstone delvis genom att låta intervjupersonen läsa 

igenom och ändra i det fall hen upptäcker felaktigheter eller misstolkningar. I vissa fall 

kommer intervjupersonen även att vilja förtydliga något eller förbättra språket (som ofta får 

individen att låta mindre kunnig än i skriftspråk). Utöver detta erbjöds samtliga att ta del av 

den sammanfattning av intervjun som vi låtit göra. Detta eftersom risken finns att vi enligt 

intervjupersonen misstolkat det de sade eller fokuserat på fel aspekter. Dessa möjligheter var 

dock en chans ingen av intervjupersonerna tog. 

 

4.10 RELIABILITET OCH VALIDITET 

De två begreppen reliabilitet och validitet är viktiga vid all forskning och tillsammans utgör 

de begreppet tillförlitlighet (Trost, 2010:131). Reliabilitet kan ses som en komponent i 

validiteten eftersom hög reliabilitet är en förutsättning för god validitet. Förhållandet gäller 

däremot inte motsatt, det är möjligt att ha dålig validitet och samtidigt en god reliabilitet 

(Aspers, 2011:253). Anledningen till detta har att göra med validiteten som innebär att man 

mäter det man avsett mäta, detta har alltså inget att göra med hur pass väl utförd själva 

mätningen är. Reliabilitet handlar just om den andra aspekten, alltså hur precist man lyckas 

mäta och härmed har begreppet att göra med precisionen hos mätinstrumentet (Trost, 

2010:131ff). Exempelvis kan en forskare väga en person med hög noggrannhet för att ta reda 

på hur lång hen är. Den studien blir då ett exempel på en studie med hög reliabilitet men låg 

validitet.  
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Begreppet reliabilitets allmänna innebörd har redan redogjorts för ovan. Mer fördjupat kan 

man dock särskilja fyra olika nivåer av reliabilitet som tillsammans konstruerar begreppet. 

Den första dimensionen kallas kongruens och tar fasta på att frågor som syftar till att mäta 

samma sak ska likna varandra. Den andra benämns precision och härrör till att registreringen 

av de svar som ges ska vara precis. Den tredje nivån är objektiviteten och det handlar, precis 

som det låter, om att olika forskare ska registrerar samma svar på samma sätt. Den sista 

dimensionen, konstans, tar fasta att det fenomen man undersöker inte ändrar sig över tid 

(Trost, 2010:131ff).  

Validitetsbegreppet utgör ett av de mest centrala begreppen inom kvalitativ forskning (Trost, 

2010:133). En studie med hög validitet har i alla avseenden lyckats mäta exakt det fenomen/ 

den attityd som man avsett mäta samtidigt som en hög reliabilitet uppnåtts.  

I vår studie illustreras god reliabilitet och validitet genom att vi haft likvärdiga mätverktyg för 

alla. Detta mätverktyg utgörs av våra intervjuguider och en förutsättning för att nå god 

reliabilitet är att detta verktyg mäter korrekt och detta uppfylls genom att vi hade en väl 

utformad intervjuguide där vi fick svar från alla på alla frågor. Precisionen hos verktyget blir 

därmed hög vilket även beror på att vi bad intervjupersonen utveckla och förklara i de fall vi 

inte förstod något.  Dessutom lades vikt vid kongruensdimensionen genom att de frågor som 

härrör till ett visst fenomen ska likna varandra. I kodningsarbetet realiserades precisions- och 

objektivitetsaspekten av reliabilitet. Det faktum att vi kodade tillsammans och därigenom 

kunde kontrollera varandra samt diskutera oss fram gör att även dessa dimensioner når goda 

värden. Vi har svårt att avgöra nivån av konstans men har inte möjlighet att undersöka 

fenomenet vid skilda tillfällen. Sammantaget anser vi dock reliabiliteten för undersökningen 

vara god. 

Validiteten är hög tack vare den tydliga koppling som finns mellan våra frågor och vår teori 

och dess inneboende begrepp. För att kunna dra slutsatser om ett fenomen krävs att vi har 

frågor som anknyter till detta och detta har vi haft i beaktande vid intervjuguideutformningen 

och detta gäller då samtliga våra teoretiska begrepp, varför vi inte riskerar att mäta något helt 

annat än det studien ämnar undersöka.  

En av de stora utmaningarna för all kvalitativ forskning är att uppnå hög trovärdighet för att 

kunna visa andra forskare att resultatet har giltighet. En trovärdighet uppnås genom de två 

komponenterna reliabilitet och valididet (Trost, 2010:133).Genom att vi har en mycket tydlig 

bild av vilka vi vill intervjua och varför har vi lagt en stor grund i arbetet mot att nå hög 

validitet. Utan att ha forskningsfrågan klar blir validiteten låg. Vi visste att vi ville undersöka 

bedömningsmallen sett ur ett styrningsperspektiv och att vi vill intervjua de högre uppsatta 

cheferna samt Senior Vice President Human Resources. Detta gör att vi vet vad vi söker mäta 

och därmed blir validiteten god. Teorins roll blir betydande både sett utifrån reliabilitets- och 

validitetsbegreppet eftersom vi ämnar mäta attityderna utifrån teorins grunder. Genom att 

inkorporera teorin i intervjuguiden samt att använda denna intervjuguide som standardmall för 

varje intervju, uppnår vi ett trovärdigt resultat.  

Vi bestämde att vi båda skulle närvara vid intervjuerna eftersom detta gav oss en känsla av 

trygghet vilken upplevdes viktig då vi är ovana intervjuare. Med detta kan dock finnas 
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negativa aspekter som kan påverka validiteten. Detta har att göra med att den intervjuade kan 

komma att känna sig i underläge genom att hen sitter ensam med två forskare (Trost, 

2010:66). Även om detta blir en slags utvecklad form av forskningseffekt upplever vi dock 

fortfarande att fördelarna med att vara två väger över nackdelarna eftersom risken att 

standardiseringen går förlorar drastiskt minskar. 

 

4. RESULTAT 

I denna del kommer vi att redogöra för de bearbetade resultaten av vår undersökning. 

Resultatet kommer att presenteras enligt de teman som vi kunnat urskilja under analysarbetet. 

Inledningsvis presenteras syftet med bedömningsmallen. Därefter presenteras Senior Vice 

President Human Resources (kommer att förkortas SVP HR) respektive chefernas syn på 

bedömningsmallen. Vidare redogörs för hur cheferna uppfattar syftet med bedömningsmallen 

och sedan går vi vidare till att beskriva chefernas attityd till bedömningsmallen. Slutligen 

redovisas sättet på vilket cheferna ser på bedömningsmallens påverkan på beteende samt vilka 

konsekvenser som följer efter ett medarbetarsamtal är genomfört. De tolkningar som görs 

kommer att belysas genom citat från intervjuerna för att på så sätt bidra till transparens.  

 

5.1 SYFTET MED BEDÖMNINGSMALLEN 

Vid intervjun med Senior Vice President Human Resources (SVP) var målet att få en 

bakgrund till varför man valt att införa bedömningsmallen och hur denne upplever att målet 

infrias genom mallen. Genom nyckelpersonen hade vi fått uppfattningen att mallen främst 

syftade till att skapa en dialog mellan chef och underställd. Intervjun med SVP Human 

Resources gjorde att detta i stort bekräftades men det framkom emellertid ytterligare en 

dimension, nämligen viljan att förmå individen att utvecklas beteendemässigt. På frågan 

”varför införde ni den här bedömningsmallen från början” svarade SVP Human Resources  

”Det som har störst betydelse på effekt är beteende och då försöker man mäta beteende 

genom detta […] så det är för att kunna jobba mot en kultur vi vill ha” 

 

Detta signalerar att det är någon form av beteendemodifiering man är ute efter. Enligt 

Foucaults principer om den disciplinära makten är den mest framgångsrika strategin för att få 

andra att göra som man vill att förmå individer att behärska sitt eget beteende. Detta citat 

tyder på att det är just ett visst beteende man försöker frammana hos de anställda vilket i 

förlängningen ska leda till att företagskulturen förändras. Det kan alltså tänkas att SVP 

Human Resources försöker göra vad Foucault hade benämnt dressering. Om man sluter sig till 

detta blir det naturligt att dra slutsatsen att införandet av bedömningsmallen är en form av 

maktutövande genom att utnyttja de subtila formerna av makt, nämligen den disciplinära 

makten och mer specifikt dressering. 



Att styra genom tydlighet UPPSALA UNIVERSITET   

 

23 

Ytterligare en dimension som kan belysa detta är relationen mellan kunskap och makt. Att 

man siktar in sig på att utvärdera individers beteende kan, genom citatet, anses vara baserat på 

hans syn på vad som bidrar till framgång, alltså beteende. Genom att SVP har stor makt har 

han större möjlighet att skapa kunskap än övriga anställda. Hade han tyckt att exempelvis 

intelligens var mest avgörande är det troligt att han, i egenskap av högt uppsatt, istället försökt 

utveckla de anställdas tekniska kunskaper eller liknande. Vad som är ”bra beteende” kan inte 

bestämmas av vem som helst i organisationen och det är på detta sätt som makten kan sägas 

producera kunskap, i detta fall kan man argumentera för att det är SVP HR som skapat 

kunskap om hur den ideala ”DeLavalaren” ska bete sig. 

SVP Human Resources anser att det tidigare har saknats ett tydligt och sammanhållande 

ledarskap på företaget, och att detta utgör grunden för införandet av bedömningsmallen. 

”Vi saknade nog snarare ett tydligt ledarskap, det gör vi fortfarande. Så det handlade om att 

införa de här sju ledarbeteendena [kärnkompetenserna] och med alla såna här typer av 

material; core values, vision och mission så är det ju att sätta en riktning mot något man vill 

åstadkomma och det är det även med core leadership behaviours […] så strävan är att vara 

lite mer sammanhållande” 

Detta kan ses som en strävan mot att skapa en homogeniseringsdiskurs på företaget. Han 

anser att det tidigare saknats (och fortfarande saknas) en tydlig riktning och detta är vad 

införandet av kärnkompetenserna i bedömningsmallen strävar till att uppnå. Att klassificera 

det som ett försök till att sprida en diskurs är tämligen naturligt eftersom en diskurs i mångt 

och mycket utgörs av vad som sägs och görs naturligt i en organisation och det är just detta 

SVP HR uttrycker att han vill kunna påverka. Där företagskulturen präglas av enhetlighet har 

man en gemensam syn på vad som är vårt sätt att tala om och se på saker, det handlar helt 

enkelt om att många har samma tanke om ”det här är vi”. SVP HR vill kunna påverka sättet 

på vilket DeLaval-anställda beter sig och detta söker han uppnå genom att skapa en diskurs 

som de flesta kan tänka sig anpassa sig till, om hur en ideal ”DeLavalare” agerar. 

En del av syftet förefaller alltså vara att påverka hur en DeLaval-anställd beter sig men under 

analysarbetet framkom ytterligare en viktig dimension. Utöver ovan nämnda dimension 

framkom att den även är till för att stimulera och frambringa dialog.  

”Så det är mer ett samtalsstöd än att man ska hålla på och ratea [bedöma] på decimalen, 

vilket är vår kultur och tradition. Ett ingenjörsföretag”. 

SVP Human Resources menar här på att bedömningsmallen inte är ett verktyg som är till för 

att kunna bedöma varje individs beteende exakt, istället framhåller han här att 

bedömningsmallen syftar till att fungera som ett stöd för cheferna vid medarbetarsamtalet. 

Detta visar på att man vill hjälpa chefen att skapa dialog med sin underställde vilket härrör 

mer till Ljungströms (2001) syn på vad ett idealt medarbetarsamtal syftar till, alltså att skapa 

en djup och personlig dialog. Denna syn på medarbetarsamtalet gör att fokus flyttas från 

utvärdering till att vara ett tillfälle för medarbetaren att lyfta sina tankar med sin chef. 

Däremot går det även att se på uttalandet som ett försök till att legitimera en maktutövning. 

Maktutövningen skulle i sådant fall bestå av den övervakning som det innebär att först 
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bedöma medarbetarna och sedan lagra resultaten. Det är möjligt att man väljer att kalla mallen 

”samtalsstöd” för att göra aktiviteten legitim sett från medarbetarnas perspektiv. 

För att sammanfatta kan sägas att införandet av bedömningsmallen verkar grunda sig i två 

saker; dels en vilja att påverka individers beteende och därigenom företagskulturen och dels 

en önskan om att uppnå en bättre dialog mellan chef och underställd. Det förefaller dock som 

att man inte helt valt väg. Hade syftet varit övervägande mot dialogbiten, hade följande 

förmodligen aldrig yttrats: 

”Det här är vad vi skulle vilja förbättra. Och genom att highlighta och diskutera kring det så 

tror jag att någonstans så smyger sig det tankesättet in mer eller mindre […] Om vi gör ett 

stort implementeringsprogram, håller stora möten och allting. Då är kanske risken mer att 

det raljeras över. Och då får det motsatt effekt. Så det här är att vrida upp temperaturen utan 

att någon märker det.” 

Här beskriver SVP HR att man tittat på vilka beteenden man saknar i organisationen när man 

valt ut vilka beteenden som ska utgöra fokuspunkt i kärnkompetenserna. Vidare menar han att 

bedömningsmallens uppgift är att sätta fokus på de önskvärda beteendena så att de kommer in 

i organisationens medvetande. Han säger att sättet de valt att implementera processen är 

kännetecknas av att göra det utan att någon lägger märke till det vilket kan anses signalera att 

man anser att det ändå är något att smussla med. Hade mallen syftat mer till att skapa dialog 

än till att påverka beteende så hade detta kunnat kommuniceras ut och därmed tagit bort, den 

från SVP Human Resources nära inpå förutsatta motviljan till mallen. Slutsatsen av detta 

avsnitt är således att det visserligen finns ett individcentrerat perspektiv men att det ändå är 

det styrningscentrerade perspektivet som dominerar i syftet med implementeringen av 

bedömningsmallen. 

SVP HR påpekar att även om man söker påverka beteende och företagskultur så är det inte tal 

om att använda bedömningsmallen till andra ändamål än det som nämnts ovan. Det är, enligt 

honom, alltså inte till för att sätta dit någon utan istället är det tänkt att ta företaget i rätt 

riktning. Detta kan illustreras med ett otal citat liknandes det nedan.  

”Det är inte att vi sitter och tänker: Nu har vi så här många, och nu har vi ett gap. Utan det 

är ett samtal mellan dig och din chef [...] det speglar den verklighet vi representerar” 

Man vill alltså inte använda materialet som ett sätt att sätta dit någon. Istället ska mallen 

fungera som en spegel för hur verkligheten ser ut och det är verkligheten som avgör hur en 

anställds framtid på företaget ser ut. Ser verkligheten dålig ut så illustrerar visserligen 

bedömningsmallen detta men mallen är inte tänkt att användas syfte att exempelvis ta fram 

underlag för uppsägning. Kring detta kommer dock en problematiserande analys göras under 

avsnittet ”konsekvenser av resultatet från bedömningen” nedan. 

 

5.2 SVPS SYN PÅ BEDÖMNINGSMALLEN 
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Senior Vice President Human Resources (SVP HR) har en generell misstro till 

bedömningsmallens utformning. Han anser att den är svårbegriplig för de anställda och detta 

grundar sig, enligt honom, främst i organisationens bristande förståelse för dess syfte. 

”Nackdelen det är vår förmåga att förstå var vår organisation är. Dom kanske inte behöver 

det här. Dom förstår inte det här riktigt, det kommer aldrig få fäste, då är det ingen idé även 

om det är jättebra saker. Man behöver inte ge dem en Lamborghini om de vill ha en 

traktor…” 

Det handlar alltså om att det funnits en bristande förmåga att ge de anställda ett verktyg som 

de förstår och som de känner att de har en tilltro till eller användning för. I relation till syftet 

med införandet av mallen har man alltså stött på patrull i antingen utformningen eller 

implementeringen av bedömningsmallen. Vi tolkade det som att införandet av 

bedömningsmallen bland annat syftade till att få en mer enad front beteendemässigt och få de 

anställda att internalisera beteendena som ingår i kärnkompetenserna. Alltså att få en mer 

samstämd företagskultur. Lyckas man med detta kommer de anställda att bete sig som man 

vill utan att man behöver kontrollera dem i någon vidare utsträckning. Det är möjligt att det 

man försöker uppnå är att åstadkomma en spridning av den diskurs som finns på HR-

avdelningen till att även äga kraft inom resten av organisationen, trots allt är det HR-

avdelningens uppfattning i allmänhet, och SVPs uppfattning i synnerhet, kring vad bra 

beteende är, som legat till grund för påståendenas utformning. Alltså är det diskursen, eller det 

som tas för givet på HR-avdelningen som demonstreras i kärnkompetenserna. Påståendena i 

bedömningsmallen kan belysa detta genom att de i sig illustrerar den diskurs kring hur man 

ser på ett bra beteende. Synen på vad ”bra beteende” är varierar inom organisationen och 

syftet med att införa HR-avdelningens sätt att se på saken i något organisationsuniversellt kan 

man vara att sprida denna uppfattning. Tids nog tror och hoppas man lyckas sprida denna syn, 

och SVP HRs uttalande om att implementeringsprocessen varit som att vrida upp 

temperaturen på vattnet utan att någon märker det harmoniserar med vår teori om att 

spridning av diskursen är vad man ämnar uppnå. En diskurs skapas som påpekats heller inte 

över natt, vilket ytterligare stärker vår teori om att det man söker uppnå är att sprida sin 

uppfattning till att även äga kraft inom resten av organisationen. Att en diskurs inte uppstår ur 

intet är även något som SVP HR själv är inne på när vi diskuterar hur han anser att 

bedömningsmallen fungerar i praktiken:  

”Vi har tittat på dem här nu i 3-4 år ändå så att… 2011 fick vi in dem först i MPDn så det är 

fjärde året nu då. Så att det börjar väl komma in nu då.” 

Den mall som utgör huvudsubjekt i denna studie har vi valt att benämna bedömningsmall, 

detta är som sagt alltså inte en terminologi som används av dem på DeLaval. När vi ställde 

frågan ”Hur långt känner ni att ni har kommit i processen med bedömningsmallen” fick vi 

följande svar: 

”Vi pratar aldrig om bedömningsmall, det är en del av vår management planning and 

development och våra utvecklingssamtal så det är ett sätt för oss att se ”hur går det för mig 

då? vad är jag bra på? Vad är jag dålig på” 
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Detta uttalande pekar återigen på att SVP inte vill se på mallen som ett renodlat verktyg för 

bedömning utan snarare som ett dialogstimulerande verktyg, men detta är som redogjorts för 

tidigare i detta stycke något vi ifrågasätter eftersom den har tydliga styrningsegenskaper.  

 

5.3 CHEFERNAS SYN PÅ BEDÖMNINGSMALLEN 

5.3.1 UTFORMNING OCH INNEHÅLL 

När vi talar med cheferna visar sig en relativt enad syn på bedömningsmallen. Den vanligast 

förekommande uppfattningen är att mallens utformning inte bidrar till dialog i någon högre 

utsträckning men att kärnkompetenserna i sig har ett värde. 

Intervjuperson 2 som själv arbetar med HR-frågor anser att kärnkompetenserna har ett stort 

värde men att de inte utnyttjas på bästa sätt genom den befintliga mallen, hen säger: 

”Folk ser det här som ett papper, man kryssar bara i lite. Men det är den övergripande 

dialogen som är viktig, och det är där det brister eftersom vi inte är ärliga” 

Intervjuperson 2 beskriver här att synen på bedömningsmallen bland anställda inom 

organisationen är att man inte förstår varför det skulle vara bra att fylla i svar på dessa 

påståenden. Dessutom menar hen på att organisationen präglas av att man inte är ärlig i de 

bedömningar som görs. När hen säger att det ”det brister för att vi inte är ärliga” syftar hen på 

att bedömningarna är för snälla och att cheferna inte vågar ge kritik samtidigt som 

medarbetaren inte vågar lyfta problem som uppstår. Detta har tydliga kopplingar till studien 

som genomförts av Jacobsen m.fl. (2010) som drog slutsatsen att medarbetarsamtalet befäster 

normer om hur en ”god anställd” ska bete sig. För att inte påverka chanser till avancemang 

eller löneökning vill individen framstå som en god medarbetare samtidigt som chefen vill vara 

en bra, peppande chef. Utöver själva medarbetarsamtalet som normbefästande aktivitet går det 

även att se bedömningsmallen som ledandes till ett normbefästande i och med att det blir 

tydligt vad som är bra respektive dåligt beteende. Att varken medarbetare eller chef är ärliga i 

bedömningen, blir i ljuset av detta, väldigt naturligt. 

Uppfattningen om bristerna i utformningen av verktyget är spridd bland de chefer vi intervjuat 

och intervjuperson 4 tar upp samma problem med bedömningsmallen när hen säger: 

”Egentligen är det bra grejer, men som sagt, det kommer lite konstigt. Det blir lite som en 

chock en gång om året” 

När hen säger att det blir som en chock hänvisar intervjupersonen till antalet påståenden som 

uppgår till 35 stycken. Samma problem med antalet påståenden kan även skönjas hos 

intervjuperson 6 som säger: 

”Det är ju en… 35 påståenden också, som man ska gå igenom och det blir lite lite dialog, 

eller det blir inte så mycket dialog över huvud taget […] även om innehållet är bra så kanske 

det inte är det ultimata sättet att driva det på i MPDn” 

Intervjuperson 4 är också inne på samma spår när hen säger: 
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”Min allmänna uppfattning är att det är väldigt många punkter, 35 punkter inom 6, nej 7, 

kategorier” 

Samtliga tre uttalanden ovan pekar i samma riktning. Man anser att antalet påståenden är för 

många för att hinnas med under ett MPD-samtal (medarbetarsamtal). Detta har dock få, för att 

inte säga inga, beröringspunkter med styrning och makt, men då detta var bland den tydligaste 

likriktningen i materialet valde vi trots allt att presentera det. Dock lämnar vi detta utan att 

vidare analysera det. 

Intervjuperson 4 är den vars tankar kring mallen som bäst harmoniserar med SVP Human 

Resources. Hen säger följande om mallen när vi frågar hur hen ser på den rent allmänt: 

”Ett verktyg är ett verktyg. Den sätter inte verkligheten. Den så att säga finns för att 

åskådliggöra hur det egentligen fungerar, för verktyget är ju inte det som gör att saker 

fungerar, så att säga. Och det är jätteviktigt. Det är så otroligt lätt att man pratar verktyg och 

fastnar vid verktyget men det ska ju ge en möjlighet att värdesätta och guida människor in i 

tankesättet på rätt sätt. Det är verktygets roll.” 

Denna person har en syn på bedömningsmallen som ett verktyg som är till för en själv som 

chef och för ens medarbetare. Att ”ett verktyg bara är ett verktyg” kan stämma i många fall, 

men gällande användandet av bedömningsmallen på DeLaval tycker vi oss skönja aspekter 

som tyder på att detta verktyg är betydligt mer än ”bara ett verktyg”. Det syftar dels till att 

förändra beteende och därigenom skapa en tydlig företagskultur och dels till att chefen och 

medarbetaren ska få en bättre dialog sinsemellan. Att försöka skapa ett enhetligt beteende är 

ett mycket tydligt exempel på en styrningsmekanism och detta gör att vi motsätter oss hennes 

påstående som sådant. Däremot är det möjligt att hen i detta citat snarare syftade på hur 

mallen ska användas än dess innehåll. Denna slutsats drar vi då citatet nedan följde direkt 

efter det ovan:  

”Det är bara en ram, det är bara ett ramverk” samt ”Man får inte fastna precis på 

skrivningen utan se det lite mer holistiskt” 

Här ser vi att intervjuperson 4 talar om hur mallen bäst används snarare än vad syftet är med 

mallen. Denna person ser på mallen mer som ett ramverk än som en lista med 35 punkter som 

måste bockas av. Som hen själv säger är perspektivet mer holistiskt och hen ser det mer som 

ett stöd för att kunna föra en bra dialog. Till denna person har Senior Vice President Human 

Resources (SVP HR) alltså lyckats nå fram, men det kan även finnas en annan förklaring. 

Intervjuperson 4 är direkt underställd SVP HR, detta gör att det finns en möjlighet att 

kommunikationen av syftet med mallen och hur den ska användas varit mer framgångsrik i 

detta fall än i samtliga de andra. Medan de andra verkar tycka att mallen är överväldigande ser 

denna person på mallen som till för denne att utnyttja på det sätt som passar bäst i situationen. 

Överlag kan alltså sägas att de flesta tycker att innehållet är bra, men att utformningen av 

mallen inte möjliggör diskussion. Många uttrycker en kritisk inställning till hur man ska hinna 

igenom alla frågor, där påståendena i bedömningsmallen bara utgör en del, på de två timmar 
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som rekommenderas för ett MPD-samtal (medarbetarsamtal). Intervjuperson 3 uttrycker det 

exempelvis som att 

”Om man ska titta på det här i detalj, om man ska diskutera varje fråga… Då skulle jag vilja 

säga att vi har 10-15 minuter per fråga om man ska få ut något av det.” 

 

5.3.2 MEDVETENHET KRING SYFTET MED BEDÖMNINGSMALLEN 

Det upplevda syftet med mallen avgör troligen till stor del hur man uppfattar mallen. En 

person som uppfattar det som att mallen är till för att företaget ska ha underlag till 

uppsägningar kommer med största säkerhet ha en mer negativ syn på mallen än den som ser 

mallen som ett verktyg tänkt att öka kommunikationen. Sättet på vilket cheferna tolkar syftet 

med mallen är relativt unisont. De allra flesta ser på mallen som att syftet är att den ska 

fungera som en riktlinje för vad företaget anser vara bra beteende. När vi frågade 

intervjuperson 5 vad hen uppfattade att syftet med bedömningsmallen var fick vi följande 

svar: 

”Ja men det är väl självklart att försöka skapa fokus på ett enhetligt beteende som ska gynna 

företaget” 

När vi ställde samma fråga till intervjuperson 6 svarade hen: 

”Ja det är väl för att skapa alignment och få fram dom kompetenser som vi värdesätter inom 

DeLaval som alla ska utveckla, mer eller mindre” 

Alignment är ett av tre begrepp som också ingår i MPD-processen. Begreppet handlar om att 

skapa en likriktning hos de anställda och att alla strävar mot samma mål och alltså säger 

intervjuperson 6 exakt samma sak som intervjuperson 5 ovan. När vi frågar intervjuperson 4 

samma fråga får vi följande svar:  

”Vad vi vill ha som hörnstenar och viktiga saker. Det är ju ett sätt att leda folk, att ha MPD-

samtal är ju ett sätt att visa vad vi som företag tycker är viktigt” 

Den bild som målas upp av dessa anställda är i princip helt samstämd. De ser på 

bedömningsmallen som ett verktyg ämnat att klargöra vad som är önskat beteende, vilket i 

slutändan syftar till att frammana dessa beteenden. Tonen i samtalen är inte negativ utan 

snarare tyder den på att detta är något som ses som något positivt. Detta kan ha att göra med 

att den allmänna uppfattningen verkar vara att det länge saknats ett tydligt ledarskap på 

företaget. Senior Vice President Human Resources (SVP HR) säger att: 

”Vi saknade nog snarare såna här [kärnkompetenser], ett tydligt ledarskap. Det gör vi 

fortfarande så det handlade om att införa dom här sju ledarbeteendena och alla såna här 

typer av material, core values och vision, mission så det är ju att sätta en riktning mot något 

man vill åstadkomma” 

Här talar vi om varför man valt att införa de kärnkompetenser som ingår i bedömningsmallen 

och SVP HR anser att det inte funnits ett tydligt ledarskap tidigare och att det heller inte finns 
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i nuläget. Han menar att en del i att få ett tydligare ledarskap är att införa denna 

bedömningsmall. Det är möjligt att avsaknaden av ett tydligt ledarskap gör att denna 

bedömningsmall och syftet med den ses som positivt av cheferna. I en organisation som redan 

präglas av ett tydligt ledarskap kan möjligen mallar liknandes denna uppfattas som onödig 

men på DeLaval kan det vara precis denna sorts åtgärder som cheferna behöver och 

efterfrågar. Som exempel på att detta klargörande av önskvärda beteenden ses som något 

positivt kan intervjuperson 6 fungera som illustrerande exempel, angående hur hen ser på 

kärnkompetenserna: 

”Jo men jag tycker att det är ett bra stöd som chef… Jag som individ kan ju ha åsikter om vad 

som är en bra teammedlem och vad som är relevanta egenskaper hos den personen. Men det 

här är ju ändå ett harmoniserat sätt för alla chefer att kunna utvärdera sina anställda på 

samma grunder. Och tanken är väl att vi i DeLaval ska reflektera över vad vi tycker är viktiga 

ledaregenskaper. Så det är ju mera företagets syn på viktiga kompetensegenskaper än sin 

egen och det är väl alltid bra när man harmoniserar.” 

Detta uttalande kan generaliseras till att gälla de flesta av chefernas syn på 

kärnkompetenserna som ingår i bedömningsmallen. Det ses alltså som ett hjälpmedel till att 

förstå hur olika beteenden ska värderas. Utifrån Foucaults perspektiv kan man förstå detta 

som att cheferna är medvetna om att det är en form av dressering som eftersträvas genom 

bedömningsmallsanvändningen. Dessutom ser cheferna det som att de, genom 

kärnkompetenserna, får förutsättningar för att kunna påverka de anställdas beteende i enlighet 

med vad som önskas ”uppifrån”. Alltså är det, som vi tidigare argumenterat för, inte enbart tal 

om att SVP HR dresserar cheferna utan denna dressering fortsätter sedan nedåt i hierarkin. 

Med Foucaults terminologi kan man säga att cheferna blir föremål och verktyg på samma 

gång. De blir föremål i och med att de själva styrs genom bedömningsmallen samtidigt som 

de fungerar som verktyg då de förväntas realisera kärnkompetenserna hos sina medarbetare. 

Genom att förmå cheferna att använda sig av bedömningsmallens innehåll så läggs ansvaret 

för att frammana dessa beteenden på cheferna och det kan ses som en förskjutning av ansvar 

från Senior Vice President Human Resources till cheferna. Foucault skriver att övervakning är 

en kugge i det disciplinära hjulet och i och med att de bedömningar som görs lagras digitalt 

kan detta utan vidare svårigheter klassas som en typ av kontrollverksamhet. Eftersom 

cheferna är medvetna om att bedömningarna lagras är det möjligt att en disciplinär form av 

makt har inflytande i medarbetarsamtalsprocessen och att detta faktiskt sker på så sätt som 

Foucault beskriver som mest effektivt, nämligen att individerna behärskar sitt eget beteende 

utan att tvång krävs. Detta är mer effektivt eftersom individer som behärskar sina egna 

beteenden inte behöver samma övervakning eller mängd delegering. Istället fungerar 

kärnkompetenserna som vägledande och förväntningarna på cheferna likväl som på deras 

underställda blir konkretiserade.  Att cheferna skulle ha sett tendenser av ansvarsförskjutning 

är dock inget vi sett i intervjuerna men det behöver inte innebära att teorin måste avskrivas då 

den disciplinära makten kännetecknas av en existens präglad av diskretion. Däremot blir det 

svårt att tala för att så skulle vara fallet med frånvaron av upplevelsen av ansvarsförskjutning 

som argument. 
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Cheferna ser inte denna förväntan på dem att påverka sina medarbetares beteende (eller 

dressera, som vi valt att klassificera det som) som något negativt utan istället verkar den 

vägledning som mallen ger uppskattas. Detta har förmodligen att göra med den upplevda 

avsaknaden av ett tydligt ledarskap som tagits upp tidigare. Mallen bidrar ju med just 

tydlighet. 

Den syn som redogjorts för ovan gällande syftet med bedömningsmallen och dess ingående 

kärnkompetenser delas av samtliga chefer utom en. En av cheferna tror istället att syftet med 

bedömningsmallen är att företaget ska kunna dra slutsatser om personalen i stort. När vi frågar 

intervjuperson 3 vad hen uppfattat att syftet med bedömningsmallen är får vi svaret: 

”Jag tror i allra högsta grad att man försökt göra det i någon form som man enkelt kan följa 

upp så att man kan dra slutsatser av sin personal som helhet då. Någon form av science of 

large numbers att okej.. vi har, om vi tittar på alla anställda, så har vi ingen som är expertly 

demonstrated på den här punkten vad ska vi göra åt det? 

Denna person tror tvärt emot andra att syftet är att företaget ska kunna utvärdera 

personalstyrkan som helhet. Hen uttrycker även att det skulle kunna användas för att företaget 

ska kunna identifiera beteenden som det råder brist på sett över hela organisationen. Ingenting 

nämns om att man skapar en tydligare bild över vad som enligt DeLaval är bra beteende vilket 

var en komponent som samtliga andra chefer tog upp. Denna person har en syn på syftet med 

bedömningsmallen och kärnkompetenserna som är mer fokuserad på övervakning och 

kontroll. Det kan alltså vara så att denna person är mer medveten om att hen utsätts för 

maktutövning än de övriga cheferna vilket illustreras av att hen tror att resultatet kommer att 

nagelfaras av högt uppsatta inom företaget. I detta fall har kommunikationen av syftet med 

bedömningsmallen inte fungerat eftersom denna aspekt inte nämnts i något sammanhang av 

SVP HR. I de andra fallen har man antingen lyckats kommunicera syftet eller så har cheferna 

själva listat ut vad syftet med kärnkompetenserna i bedömningsmallen är. 

 

5.3.3 ATTITYD TILL MALLEN 

En majoritet av cheferna anser att mallen är bristfällig. Kritiken rör främst utformningen 

medan man upplever att själva innehållet har värde. Exempelvis säger intervjuperson 5: 

”Jag tycker att det är bra grejer men jag vet inte sättet att göra det […] med 35 punkter” 

Intervjuperson 5 talar här om bedömningsmallen och hänvisar här till att innehållet visserligen 

är bra men att det är 35 punkter och tonläget avslöjar att detta inte uppfattas som något 

positivt utan att det är alldeles för många. 

När vi talade med intervjuperson 3 om vad hen tyckte om mallen fick vi följande svar: 

”Min allmänna uppfattning är att det är väldigt många punkter, 35 punkter inom sex, nej 7 

kategorier” 
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Klangen var negativ och det var uppenbart att det faktum att det var 35 punkter som skulle 

avhandlas inte sågs som positivt. Samma inställning kan skönjas även hos intervjuperson 6 

som säger följande angående hur hen ser på bedömningsmallen: 

”Det är ju en 35 statements också som man ska gå igenom och det blir ju lite lite dialog, eller 

det blir inte så mycket dialog över huvud taget” 

Inställningen till mallen som åskådliggörs ovan är mycket unison. Dessa personer uppfattar 

mallen som innehållandes för många påståenden och en av intervjupersonerna menar också på 

att detta leder till att dialogen mellan en själv och sin medarbetare uteblir vid användning av 

bedömningsmallen. Som intervjuperson 5 är inne på är inställningen till själva innehållet 

generellt mer positiv. Samtliga intervjupersoner menar att innehållet (alltså 

kärnkompetenserna) är bra i stort även om några ansåg att alla kompetenser inte var relevanta 

för alla roller. Intervjuperson 6 gör ett uttalande som kan generaliseras till att gälla fyra av de 

fem chefernas upplevelse.   

”Tänket är ju helt rätt och det är ju bra… Jag vet inte om ni känner till det men dom här 

under- statementserna la man ju till redan förra året. Tidigare var det ju verkligen bara 

hedingsen och så en liten brödtext som beskrev. Så det här är ju en klar förbättring att man 

har brutit er det, ja vad betyder det här egentligen. Annars blir det ju alldeles för godtyckligt. 

Så det är ju en positiv utveckling. och så blir det ju… det är ett bra diskussionsunderlag men 

många gånger så blir det ju lite stolpigt att diskutera. […] Även om innehållet är bra så 

kanske det inte är det ultimata sättet att driva det på i MDPn.” 

Intervjuperson 6 talar här om bedömningsmallen och kärnkompetenserna med avseende på 

utformningens förändring över tid och innehållet i den. Hen menar att det visserligen blivit 

bättre än det var tidigare men att det fortfarande finns rum för utveckling av själva verktygets 

utformning. Innehållet (alltså kärnkompetenserna) tycker hen däremot är bra men det är på 

utformningsnivå problemet ligger. Denna uppfattning om innehållet att innehållet är bra samt 

utformningen är mycket vanligt förekommande och hela 4 av 5 chefer delar inställningen som 

citatet visar på. Uppfattningen är att det blir för stolpigt och för lite dialog. Intervjuperson 3 

väljer till och med att kalla användningen av bedömningsmallen för ”krysseriaktivitet”. Med 

det menar hen att det blir mer fokus på själva ikryssandet än på samtalet. 

Intervjuperson 5 är den person vars uppfattning till mallen och dess innehåll är mest positiv. 

När vi frågade hur hen tyckte att mallen var så fick vi svaret: 

”Jag tycker att den är bra. Jag tycker att områdena är bra indelade faktiskt. Det tycker jag, 

den täcker en stor bit. Som verktyg, så i grunden tycker jag faktiskt den är bra. 

Intervjupersonen menar att hen uppskattar mallen som den är. Som vi tidigare redogjort för 

anser hen att det är viktigt att inte se mallen för mer än den är vilket för henne innebär att den 

utgör ett ramverk och att man inte ska ”fastna precis på skrivningen utan se det lite mer 

holistiskt”. 
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5.3.4 MALLENS INVERKAN PÅ BETEENDE 

Enligt Senior Vice President Human Resources (SVP HR) är ett av syftena med 

kärnkompetenserna och bedömningsmallen att förmå de anställda att ta till sig dessa 

beteenden och röra sig i den riktningen (se rubriken ”syftet med bedömningsmallen”). När vi 

utredde huruvida cheferna tror att mallen fungerar på detta beteendeframmanande sätt 

framkom en relativt enad uppfattning om att det säkerligen är möjligt att påverka beteende 

genom denna typ av verktyg men att processen som den ser ut idag inte leder till någon 

förändring av beteende. När vi frågar om intervjuperson 6 tror att bedömningsmallen och 

processen kring den har någon inverkan på beteende får vi följande svar: 

”Ja men lite inverkan har det väl. Men jag tror som sagt; för att det ska bli något som folk 

verkligen kommer ihåg och använder i sina dagliga arbeten så skulle den behöva bli lite mer 

konkret” 

Intervjupersonen pratar om bedömningsmallen och säger att den kan ha inverkan på beteende, 

men att det i sådant fall är i begränsad utsträckning. För att öka graden av inverkan på 

beteende menar hen att kärnkompetenserna skulle behöva konkretiseras och bli mer tydliga. 

När vi ställde samma fråga till intervjuperson 3 fick vi svaret att 

”Man kanske tar med sig det efteråt och tänker extra på det efteråt. Det skulle då snarare 

vara dokumentationen för att den här punkten det är något vi måste åtgärda det… sedan 

åtgärderna i sig, sen skulle man ju kunna tänka sig att man går tillbaka nästa gång och ser 

”förra året hade vi problem inom det här området” och vi gjorde de här insatserna ”hur ser 

vi på det idag, har det blivit bättre eller sämre” […] Men jag tror att framförallt eftersom det 

är så många punkter så blir det otydligt.. Det är samma sak där, det är en punkt som är not 

demonstrated och resten inte, då glöms den liksom bort, helt enkelt 

Denna person uttrycker att det finns en möjlighet att medarbetarna tar med sig det som 

framförts under medarbetarsamtalet. Dock tror hen att det faktum att det är så pass många 

punkter och att det bara finns ett extremvärde åt varje håll gör att mycket går förlorat efter 

samtalets slutförande. Hen menar alltså att man riskerar att tappa bort mycket värdefullt 

eftersom det finns en stor massa att ta hänsyn till. Den relativt stora osäkerhet kring 

bedömningsmallens inverkningar är inte svår att förstå eftersom existensen av kausala 

samband av denna karaktär ofta är svåra att bevisa då man inte med säkerhet kan säga att det 

är just bedömningsmallen, och inte någon annan aktivitet, som föregått en förändring. 

Citatet ovan kan förstås genom två av Foucaults begrepp; den hierarkiska översynen och 

examination. Examination sker genom att det uppstår en gräns för de normala respektive det 

onormala vilket skapar en norm. Denna norm präntas sedan in under vad Foucault kallar för 

examen. Intervjuperson 3 menar att ett tidigare års negativa resultat åtminstone hypotetiskt 

kan följas upp och att utvecklingen från föregående medarbetarsamtal kan utvärderas. Genom 

att bedömningen görs och att möjligheten till uppföljning finns skapas förväntningar på den 

anställdes beteende i form av att det blir uppenbart att hen ska förbättra de beteenden som 

skattats lågt under bedömningen. En central komponent i begreppet den hierarkiska 

översynen utgörs av att det är organisationen i sig själv som utför kontrollerande insatser. I 

detta fall menar intervjupersonen på att själva bedömningen och dokumentationen av 
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densamma kan fungera som ett beteendeförändrande instrument eftersom medarbetaren kan 

bära med sig saker från mötet. Genom att göra bedömningen enligt bedömningsmallen 

kommer starka och svaga sidor hos medarbetaren att utkristalliseras och genom att det blir 

möjligt att bedöma vad individen gör bra respektive dåligt blir det också möjligt att 

differentiera mellan olika individer. Det är rimligt att anta att ingen vill bli betraktad som 

”dålig” och därmed kan mallen faktiskt anta ha viss inverkan på beteende. Att identifiera det 

normala och goda innebär samtidigt att det går att urskilja det onormala och dåliga och detta 

särskiljande leder, enligt Foucault, till att en mall för vad som bör uppnås skapas.  

 

5.3.5 KONSEKVENSER AV RESULTATET FRÅN BEDÖMNINGEN 

Efter ett medarbetarsamtal genomförts och bedömningsprocessen är slutförd tycker de flesta 

att det inte blir några negativa konsekvenser för den som blivit bedömd. Detta är dock något 

vi inte helt håller med om eftersom vår analys gjort att vi kunnat skönja vissa mönster kring 

vad som händer efter en bedömning genomförts. Exempelvis säger intervjuperson 4 att: 

”Sen så gjorde vi ju också några uppsägningar och dom baseras ju delvis på det här, men det 

får man väl hoppas på att det inte är det naturliga situationen - att man blir uppsagd. Men en 

person har jag haft sen förra året då jag hade synpunkter på beteende och som jag kan väl 

säga eller hanterade av ledarskap och det följde vi upp på årets samtal om något hade ändrat 

sig och så. Eller ja hur han tyckte att det hade gått och hur jag tyckte att det hade gått.” 

Intervjupersonen menar här på att en uppsägning inte grundar sig enbart på resultatet av en av 

dessa bedömningar men att det trots allt utgör en del i beslutet. I ett fall beskriver hen hur en 

medarbetare, vars ledarbeteende inte hållit måttet, följts upp på nästa års medarbetarsamtal 

och även detta tolkar vi som en typ av konsekvens. Även om det inte rör sig om allvarliga 

konsekvenser såsom uppsägning så kan det ändå vara stressande för en individ att veta att hen 

bevakas. Inom företaget finns dock även exempel på fall där en person sagts upp på grund av 

bristande beteende, SVP HR säger följande när vi frågar vilka konsekvenser som följer på ett 

dåligt resultat: 

” Jag hade en på HR här i vintras då, som han var väl expertly demonstated (enligt honom 

själv) på det mesta och jag tog partly och not demonstrated på det mesta i hans fall.. Så hade 

vi en diskussion om det, och han är inte här nu längre, så det är ju en konsekvens men det är 

ju inte härifrån. Det är ju verkligheten som spelar in att han inte är här. Men sen 

demonstrerade detta… Det blev som en spegel” 

I detta citat talar SVP Human Resources om att en person sagts upp på grund av bristande 

beteende men att uppsägningen inte berodde på bedömningsmallen i sig utan på den 

verklighet de befann sig i. Han menar att resultatet kan fungera som en spegel vilken 

illustrerar en individs beteende. Att bedömningsmallen i sig inte orsakat uppsägningen är 

rimligt men eftersom bedömningsmallen framtvingar bedömning av aspekter som annars 

kanske inte skulle givits samma betydelse så finns ändå fog för att anta att bedömningsmallen 

kan ha inverkan när beslut om uppsägningar tas. Detta är SVP HR själv inne på när han säger 

att:  
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”Här har vi XXX, hon har fan aldrig funkat på det här jobbet. Nu måste vi ta bort henne. Då 

ringer man HR och säger ”den här XXX har aldrig funkat, vi måste säga upp henne snart, 

eller direkt”. ”Jaha, vad har du för det då, har ni pratat med henne?” säger HR då. ”Nej, det 

har vi inte heller gjort”. Och så kollar man på utvecklingssamtalet och så står det expertly 

överallt. Det finns oftast liksom inget material att gå på.” 

SVP HR beskriver här på vilket sätt det kan vara positivt att ha underlag på hur en 

medarbetare fungerar i arbetet för att kunna underlätta vid uppsägning. Han menar att det är 

problematiskt att säga upp någon där man inte kan styrka att man tagit upp problemområden 

med individen och att resultatet skulle kunna användas som underlag när någon ska sägas upp. 

Detta kan även ses som ett sätt att dressera de anställda. Dresseringen sker genom att 

medarbetarna blir upplysta om vad som krävs av dem och detta kan då göra att beteenden 

förändras i samma riktning som bedömningsmallen och kärnkompetenserna uttrycker. Denna 

effekt kan, åtminstone delvis, skönjas när vi frågar intervjuperson 6 om hens syn på vad som 

utgör ett bra beteende har förändrats sedan införandet av kärnkompetenserna och 

bedömningsmallen. 

“Inte nödvändigtvis min syn på bra beteende men jag tror att min förståelse för vad DeLaval 

anser som bra beteende har klargjorts lite.” 

Citatet pekar på att hen faktiskt i någon mån redan blivit dresserad. Genom att det blivit 

tydligare vilket beteende som förväntas av hen så kan följden bli att beteendet förändras i 

denna riktning. Medvetenheten kring vad som betraktas som ”gott beteende” kan ha 

inflytande på beteende i de fall individen önskar påverka sin tillvaro på företaget i någon 

riktning. Detta är en av de viktigare slutsatser som Jacobsen (2010) drar i sin forskning kring 

normbefästning i medarbetarsamtalssammanhang. Om individen exempelvis vill få en högre 

position på företaget så behöver denne uppvisa ett gott beteende vilket i förlängningen innebär 

att det ställs krav på den anställdes sätt att handla. Att det blivit tydligare vad DeLaval anser 

vara bra beteende kan alltså kopplas till de slutsatser som Jacobsen (2010) drar i och med att 

denna mall kan fungera normbefästande. De negativa aspekter som kan följa med detta består 

i att medarbetaren inte vågar lyfta problem som denne upplever men detta är inte något som 

vår studie lyckats stärka, dock är det långt ifrån omöjligt att det finns viss relevans i Jacobsen 

m.fl. påståenden.  

När vi frågade intervjuperson 3 om det kunde finnas negativa aspekter av ett ”dåligt” resultat 

är hen inne på att resultatet av bedömningen skulle kunna användas som underlag till 

uppsägning. Hen säger att: 

”Ja, det tror jag absolut! I allra högsta grad […] Vi har haft ett antal… genom åren, där vi 

dragit ner personalstyrkan och då kan man absolut börja störas av såna tanker. Vad sjutton, 

nu fick jag 5 stycken, vad jag kände var orättvisa ”not demonstrated” och ska vi halvera 

personalstyrkan inom mitt område. Hur kommer dom användas. Kommer jag få en chans att 

förklara det? Min chef hade ju missuppfattat det, dom exemplen hen drog tycker inte jag var 

relevanta. Jag vill ha en chans att förklara mig. Så att om det här kommer användas på fel 

sätt så jag tror absolut att det kan upplevas som negativt” 
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Intervjuperson 3 var den enda som trodde att syftet med bedömningsmallen var att HR skulle 

kunna använda det som statistik för att bland annat se vad organisationen som helhet behövde 

få in för kompetenser i företaget (se avsnittet ”medvetenhet kring syftet med 

bedömningsmallen”). Hens uppfattning av vad syftet är kan troligen förklara det uttalande 

som citerats ovan genom att det här, mer än hos någon annan intervjuperson, görs kopplingar 

mellan resultatet av bedömningen och uppsägning. Denna slutsats drar vi eftersom en person 

som uppfattar att syftet är att mallen ska stimulera dialog troligen funderar mindre kring 

själva bedömningsaspekten än den som tror att mallen syftar till övervakning. 

Den mer generella uppfattningen var att det som händer efter en bedömning som mynnat ut i 

ett mindre bra resultat är att det görs utvecklingsplaner samt uppföljningar. Denna syn var 

starkt dominerande bland våra intervjupersoner. Exempelvis säger intervjuperson 6 att:  

”Ja är det nu någon som blir rankad lägre så får man just göra en koppling till 

utvecklingsplan. Eller i alla fall prata om. I många fall om det nu är beteende då är det ju till 

viss del av en utvecklingsplan men kanske inte alltid behöver gå på en kurs eller gör en viss 

aktivitet, utan det handlar ju mer om att i sitt vardagliga jobb vara mer öppen för förändring 

tillexempel.” 

När vi frågar hur hen jobbar med den sistnämnda typen av utveckling svarar hen: 

”Ja det blir ju det att man kommer överens om att det är det vi ska fokusera på. Sen får man 

ju… om det är så att man har många punkter så får man ju faktiskt ta 

kvartalsuppföljningsmöten för att se hur det liksom har gått med det här. Är det mera ett 

karaktärsdrag eller ett beteende så blir det väl mer att man mera löpande varje gång man 

pratar om den personen i ett möt tenderar att gå tillbaka till mönster som man inte vill, så får 

man väl kom ihåg vad vi pratade om. Det blir ju mer löpande bara” 

Uttalanden som de ovan var mycket vanliga och detta representerar den allmänna 

uppfattningen. Intervjupersonen menar att det som händer efter en bedömning är att man gör 

en utvecklingsplan där man identifierar vad som är viktigast att förändra. I förlängningen 

innebär detta att man söker fokusera på och förändra de beteenden som visat sig vara mest 

utstickande. Detta förstår vi som att det sker en process där straffet normaliseras och det 

faktum att många chefer inte ens uppfattade att detta var en bestraffande konsekvens av ett 

sämre resultat tyder på att straffets normaliseringsprocess fortskridit ganska långt. Att utsätts 

för extra kontroll på en viss punkt är enligt vårt synsätt ett tydligt exempel på ett straff, även 

om det kan låta som att det inte är något att göra en stor sak av. När vi frågar intervjuperson 5 

om vad som händer efter en bedömning gjorts får vi följande svar: 

“Jag har ju talat med alla i den här gruppen om att… det är ju inte jag som är polisiär 

funktion utan det är ju något som vi gör tillsammans för att vi alla ska nå det här målet” 

Intervjupersonen menar att hen inte är någon polis som säger åt alla vad de ska, och inte ska 

göra utan att åtgärder är något de tillsammans kommer överens om för att nå både sina 

individuella och organisationens mål. Hens svar tolkar vi som att det handlar om att det är 

allas ansvar att handla i riktning med de mål som sätts upp. Detta kan ses ur ett 
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diskursperspektiv om denna uppfattning skulle visa sig gälla fler enheter i företaget såtillvida 

att det kan ses som att det råder en enad uppfattning om att det är var och envars ansvar att 

prestera och bete sig i enlighet med de sju kärnkompetenserna. Vidare kan sägas att 

uttalanden från såväl intervjuperson 6 som från intervjuperson 5 kan förstås utifrån Foucaults 

begrepp normalisering av straffet. Detta motiverar vi med att det i ena fallet sker en extra 

övervakning som vi menar är en form av ett straff och att det i det andra fallet rör sig om en 

förväntan på extra ansvarstagande då resultatet är negativt. Att det går att klassa dessa 

konsekvenser av ett negativt resultat som normaliserade grundar sig i sättet på vilket de 

uppfattas. I inget fall ses dessa åtgärder som någon form av straff. Det ses som något 

självklart och detta harmonierar väl med sättet på vilket det normaliserade straffet fungerar.  

 

6. DISKUSSION 

Inledningsvis kommer de mest relevanta delarna av resultatet att summeras i relation till syfte 

och frågeställningar. Därefter diskuteras resultatet i förhållande till Foucaults teori om makt 

och kontroll samt den tidigare forskning som redogjorts för tidigare. Vidare presenteras en 

kritisk reflektion kring den inverkan metoden haft på resultatet utöver det som sades löpande i 

metodkapitlet. Slutligen ges förslag på framtida forskning. 

 

6.1 SLUTSATSER 

Syftet med denna studie var att utreda hur DeLavals bedömningsmall för medarbetarsamtal 

fungerar som styrningsverktyg. Vår första frågeställning var: vad är syftet med att använda 

sig av en bedömningsmall och hur vill man använda den som styrmedel? Vår andra 

frågeställning var: Hur upplever cheferna på DeLaval denna styrning? Dessa frågeställningar 

besvaras nedan. 

 

6.1.1 SYFTET MED ATT ANVÄNDA SIG AV BEDÖMNINGSMALLEN OCH HUR DELAVAL VILL ANVÄNDA DEN SOM 

STYRMEDEL 

Genom undersökningen har vi identifierat de bakomliggande orsakerna till varför man valt att 

implementera vad vi benämner ”bedömningsmallen” som en del av medarbetarsamtalet. 

Syftet med den bedömningsmallen förefaller vara tvådelat och de grundar sig därmed i två 

skilda önskningar om effekt. Dels önskar man öppna upp för en mer ärlig och djup dialog chef 

och medarbetare emellan och dels önskar man påverka anställdas beteende för att på så sätt 

skapa en mer sammanhållen företagskultur. Det är i det sistnämnda syftet vi finner 

styrningsaspekten av bedömningsmallen. Det rör sig här om ett försök till att styra individer i 

den riktning man önskar beteendemässigt och detta kan kopplas till Senior Vice President 

Human Resources (SVP HR) och vad han anser föranleder en organisations framgång. Hans 

syn verkar präglas av att det inte endast är intelligens eller teknisk kunskap som avgör hur väl 

en person presterar utan istället verkar han anse att den kritiska punkten är beteendet. Detta 
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kan förstås som att ledningens syn på vad som bringar framgång verkar ha betydelse för 

vilken styrningsmetod som används. I detta fall vill man använda bedömningsmallen för att 

cheferna ska förmå sina underställda att förstå vilket beteende som är mest önskvärt. Ansvaret 

för beteendeförändring förskjuts i och med detta till att ligga dels på cheferna som ansvarar 

för att synliggöra beteendemönster och dels på den anställde som får ansvaret för att vidta 

åtgärder som förändrar beteendet. Det verkar alltså som att man vill använda 

bedömningsmallen som ett sätt att förmå individen att förändra sitt eget beteende i enlighet 

med kärnkompetenserna. Även om vi skönjer två syften med bedömningsmallen visar vår 

analys på att det verkar vara det styrningscentrerade syftet främst ligger till grund för 

implementeringen. Detta motiveras av eftersom SVP HR talar om implementationsprocessen 

som något de försökt göra så mycket i det dolda som möjligt. Vårt resonemang är att om 

införandet av bedömningsmallen främst syftat till att hjälpa medarbetaren få en bättre dialog 

med sin chef så hade man troligen inte känt att det var något att smyga med. Vår slutsats är 

alltså att bedömningsmallen syftar till att bidra till en öppnare dialog mellan chef och 

underställd men att den huvudsakligen ska fungera som ett styrningsverktyg för att kunna 

förändra de anställdas beteende i riktning med de kärnkompetenser som företaget själva 

skapat vilket vi tolkar som att målet är att dressera de anställda enligt dessa kärnkompetenser.  

 

6.1.2 CHEFERNAS UPPLEVELSE AV BEDÖMNINGSMALLEN KOPPLAT TILL STYRNING 

Vårt resultat visar på att det är en verkar vara en vedertagen uppfattning på företaget att det 

saknats ett tydligt ledarskap. De chefer vi intervjuat är samstämmiga gällande att 

bedömningsmallen syftar till att vara ett medel för styrning. Det verkar inte finnas någon 

opposition mot detta, istället tolkar vi chefernas inställning till styrningen som sådan, som 

positiv. De anser att bedömningsmallens utformning visserligen har brister men att 

kärnkompetenserna som bygger upp mallen har ett stort värde i sig. Den generella 

uppfattningen är att den vägledning som bedömningsmallen ger är ett positivt tillskott och att 

tydligheten i vad som ska tas hänsyn till i en individs beteende klarnat. Intressant att påpeka är 

att vårt resultat tydligt visar på att trots att cheferna är väl medvetna om att verktyget syftar till 

att styra så har detta inte kommunicerats ut från SVP HR till cheferna. Detta är enligt dem 

själva något de antagit. SVP HR menar däremot på att syftet med bedömningsmallen 

kommunicerats ut via flertalet kanaler, bland annat på chefsmöten och på den interna 

hemsidan.  

Vår slutsats är alltså att cheferna är medvetna om att bedömningsmallen är tänkt att fungera 

som ett styrningsverktyg och de tar heller inte upp detta som någon negativt. Vi menar att 

cheferna fungerar som föremål och verktyg på samma gång vilket innebär att de, samtidigt 

som deras beteende övervakas och modifieras, fungerar som verktyg för att uppnå samma 

förändring hos sina medarbetare. Det handlar alltså om en form av dressering som börjar ända 

”uppifrån” Senior Vice President Human Resources och som sedan sipprar ner i 

organisationen genom att dresseringen fortskrider mellan varje nivå i organisationen. Detta 

uppfattas som sagt inte som något negativt och detta förklarar vi genom den generella 

uppfattningen som råder på företaget om att det länge saknats ett tydligt ledarskap. 
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Bedömningsmallen fungerar alltså som ett klargörande av förväntningar och det är i 

tydligheten i kraven på de anställda som dess dresserande egenskap vilar. 

 

6.2 EMPIRINS RELATION TILL TEORIN 

Vi har funnit att bedömningsmallen har två syften. Dels ämnar den öppna upp för en ärligare 

och mer personlig dialog. Detta syfte harmonierar väl med den beskrivning Ljungström 

(2001) ger av vad ett bra medarbetarsamtal karaktäriseras av. Emellertid syftar 

bedömningsmallen även till att förändra beteende och att detta förväntas ske genom att 

individen själv får ta ansvar för sitt eget beteende och förändringen av detsamma. Foucault 

menar att det mest effektiva sättet att styra människan är att förmå henne att kontrollera sig 

själv och detta beskriver han som en sorts maktstrategi kallat den disciplinära makten. 

Fördelen med detta är, enligt Foucault, att denna typ av maktutövning, när den genomförs 

framgångsrikt, ställer lägre krav på att genomföra traditionella kontrollinsatser. Dessa blir 

överflödiga i och med att individen dels kontrollerar sig själv och dels att kontrollen sker av 

organisationen i sig själv, kontrollen finns alltså inbyggt i själva systemet. En komponent i 

maktstrategin är begreppet dressering, vilket går ut på att underkuva individen till att bete sig 

såsom man önskar. Det syfte vi kunnat utröna ligger till grund för införandet av 

bedömningsmallen kan ses som en önskan att dressera de anställda till att bete sig om den 

ideala DeLaval-medarbetaren. Det lämnas inte upp till var och envar att avgöra vad som är 

bra beteende sett till vad som anses passa på just sin egen avdelning utan istället önskar 

Senior Vice President HR att kärnkompetenserna ska genomsyra hela organisationen.  

Denna styrning av individen som appliceras på individen i syfte om att få dem att bete sig i 

enlighet med kärnkompetenserna har tydliga kopplingar till Jacobsen m.fl. (2010) studie där 

de kom fram till att medarbetarsamtalet fungerar som en arena för att befästa normer om hur 

en ”god anställd” är. I just detta avseende ser vi klara risker med bedömningsmallen. 

Eftersom resultatet av den bedömning som görs dokumenteras finns risk att den anställde inte 

vågar lyfta problem som denne upplever. Detta kan handla om personliga upplevelser av 

stress eller om brister som hen själv ser med sitt eget beteende. Eftersom dokumentation görs 

finns risker att individen istället väljer att framställa sig själv i så god dager som möjligt vilket 

leder till att problem förblir olösta. Av detta följer att det finns en risk att mallen till och med 

fungerar kontraproduktivt.  

Senior Vice President Human Resources och hans HR-medarbetare är dem som utvecklat 

kärnkompetenserna som utgör innehållet till bedömningsmallen. Därmed är det HR-

avdelningens uppfattning om vad som är bra beteende som styrt vilka kompetenser som finns 

med. Vår analys visar att det är den diskurs som finns på HR-avdelningen som styrt 

utformningen av dessa kärnkompetenser och vidare är det möjligt att det man ämnar uppnå, 

om än omedvetet, är en spridning av denna diskurs så att den är dominerande även inom andra 

avdelningar och slutligen inom hela organisationen. Diskursen styr våra handlingar och 

tankemönster och om man lyckas sprida den diskurs som råder i sitt eget sammanhang så är 

en naturlig följd att även beteenden påverkas i den riktning man önskar. Således finns 



Att styra genom tydlighet UPPSALA UNIVERSITET   

 

39 

kopplingar mellan dressering och diskurs eftersom en spridning av diskursen i någon mån 

föregår dressering. 

I ”5.1 Syftet med bedömningsmallen” påpekades att det är SVP HRs syn på vad som utgör ett 

bra beteende som legat till grund för kärnkompetesnserna. Till detta kan knytas Foucaults 

resonemang om makt och kunskap och deras relation till varandra genom att den ena 

producerar den andra. Senior Vice President Human Resources har, i egenskap av högsta 

personalchef, befogenhet att bestämma vad som betraktas som bra respektive dåligt och 

framställning av kärnkompetenserna kan ses som ett producerande av kunskap som hade varit 

omöjligt hade han inte haft en sådan maktposition, alltså möjliggör makten kunskapen. 

Oavsett om kärnkompetenserna utgör ”det bästa DeLaval-beteendet” eller ej så har han 

producerat kunskap som på sikt skapar en expertdiskurs. En expertdiskurs kan endast utmanas 

av en annan expertdiskurs och någon sådan finns inte på DeLaval eftersom ingen sitter i 

samma maktposition när det gäller denna typ av frågor, detta kan förklara varför vi haft svårt 

att identifiera mekanismer av vad Foucault beskriver motstånd. En annan förklaring till varför 

vi inte hittat mekanismer av motstånd skulle kunna vara att vi riktat in oss på de som har 

högre positioner i företaget. Eftersom studiens upptagningsområde inte sträcker sig till 

medarbetare utan chefsroll kan vi inte säga något om hur det uppfattas av denna grupp. 

Chefernas uppfattning om vad som efterföljer en bedömning vars resultat varit övervägande 

negativ (i den bemärkelsen att kärnkompetenserna bedöms ha uppvisats i låg grad) präglas av 

en process där straffet normaliserats. Normalisering av straffet påverkar människors sätt att 

agera och tänka och detta hänger samman med den diskurs som råder, då organisationens 

kulturella normer präntas in bland organisationens medlemmar och skiljer det normala från 

det onormala. Detta bidrar till att tillrättavisningar som förekommer ofta inte uppfattas som ett 

straff, vilket gör fenomenet svårt att undersöka i och med den inneboende svårigheten med att 

undersöka hur ett straff som inte uppfattas som ett straff, upplevs. Det som främst talar för att 

en normaliseringsprocess ägt rum är att cheferna inte direkt pratar om några negativa 

konsekvenser av en negativ bedömning. När vi sedan gick djupare i frågan svarade dock 

samtliga att det trots allt fanns konsekvenser av ett negativt resultat. I de flesta fall består 

dessa negativa konsekvenser, eller för att använda Foucaults terminologi, bestraffningar, av 

att utvecklingsplaner och uppföljningar av individens beteende görs. Man skulle kunna förstå 

bedömningsmallen och uppföljningar av individens beteende som en slags övervakning av 

medarbetarbetarnas beteende trots att det, från ledningsnivå, presenteras som att mallen är till 

för medarbetaren. I detta ser man även att en differentieringsprocess äger rum. Det blir 

möjligt att skilja mellan individerna i avseende på hur ”bra” eller ”dåligt” beteende de har 

utifrån de normer som råder på företaget. Att straffet normaliserats kan också anses stärkas av 

att cheferna inte pratade om bedömningsmallen som en extra kontroll, eller med andra ord 

som en form av övervakning, vilket det enligt oss kan anses vara. 

 

6.3 KRITISK REFLEKTION KRING METODEN 

I denna studie har vi arbetat utifrån en kvalitativ ansats. Genom denna får man en förståelse 

för individens egna upplevelser och tankesätt. Det är alltså inte möjligt att hitta någon form av 
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sanning annat än individens subjektiva sanning. Genom denna metod kan vi heller inte 

generalisera resultat till att gälla hela organisationen. I detta fall rörde vårt intresse trots allt 

just hur upplevelsen av bedömningsmallen kunde te sig, snarare än hur många procent som 

anser huruvida mallen är bra eller inte. Genom att undersöka fenomen på detta vis finns också 

alltid risken att individer framställer sig själva på ett mer positivt sätt än hur verkligenheten 

egentligen ser ut.  

Då en av oss tidigare arbetat på DeLaval och varit en del av organisationen hade vi en relativt 

djup förförståelse för hur organisationen fungerar. Detta är också grunden till varför vi fick 

tillgång till fältet och forskningsfrågan, vilket gör att förförståelsen främst ses som positiv. Vi 

har dock varit noggranna med att inte låta förförståelsen styra. Självfallet finns det också 

nackdelar med den insyn vi haft och vi är medvetna om att risken finns att vi agerat 

”hemmablint”.  

Mycket i Foucaults teori och makt och kontroll utgår ifrån att den är svår att upptäcka då stora 

delar verkar i det tysta. Detta när något vi försökt att ha i åtanke när vi intervjuat och inte svalt 

allt våra respondenter sagt med hull och hår, utan istället analysera vad de säger och kritiskt 

ställa det mot andra saker som de uttryckt.  

Trots att vi är oerfarna som forskare och att brister givetvis finns anser vi att metoden som 

helhet har varit tillfredsställande. 

 

6.4 FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING  

Denna kandidatuppsats har varit en fallstudie utförd på DeLaval som har rört styrning under 

medarbetarsamtal och mer specifikt hur DeLaval, genom bedömningsmallen, indirekt 

kontrollerar och övervakar medarbetarnas beteende. Vi har främst undersökt syftet med att 

bedöma sin personal enligt företagets egna kärnkompetenser, samt hur denna styrning upplevs 

av chefer på företaget. Denna studies upptagningsområde har inte omfattat uppfattningen av 

styrningen bland anställda som inte är chefer på företaget. Därför tycker vi att en relevant 

fortsättning av vår studie skulle vara hur bedömningsmallen och liknande kontrollerande 

process uppfattas av dem längre ner i organisationshierarkin.  

Man skulle också kunna tänka sig att genomföra en studie liknandes den som genomfördes av 

Mayer & Davis (1999) men att istället utvärdera vilken effekt beteendebedömningar kan få på 

olika aspekter. Att göra som Mayer & Davis (1999) och undersöka just graden av tillit hade 

varit intressant i ljuset av de resultat vi fått som pekar på att styrningen uppfattas som positiv 

av cheferna. Ett ytterligare område att forska i skulle kunna vara de kärnkompetenser som 

utgör grundstommen i den aktuella bedömningsmallen eftersom man då skulle kunna 

undersöka vilka kontrollens eventuella positiva effekter, det vill säga om sådana kontroller 

kan höja den anställdes trivselnivå och/eller verka prestationshöjande.  

De kärnkompetenser som bygger upp bedömningsmallen på DeLaval är desamma för 

samtliga tjänstemän inom organisationen. Detta skulle i framtiden kunna undersökas vidare 
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genom att se om det är fördelaktigt att ha samma kärnkompetenser eller om det kan fungera 

bättra att istället låta kompetenserna variera, exempelvis beroende på roll. 
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE SENIOR VICE PRESIDENT HUMAN RESOURCES 
Syfte: Undersöka varför bedömningsmallen införts och om/hur man vill använda den som styrmedel. Anonymt, 
får avbryta när du vill, det spelas in, inspelningen kommer att förstöras men uppsatsen som intervjuerna 
resulterar i kommer att finnas tillgängliga via internet. Du har, om du vill möjligheten att läsa igenom 
transkriberingen när vi gjort den. 

Allmänt 

Namn: 

Position: 

Hur använder DU mallen? 

 Varför införde ni bedömningsmallen? 

 Hur såg det ut innan införandet? Vad var det som behövde förbättras..? 

 Hur fungerar det i ditt vardagliga arbete? 

 Hur långt känner du att du/ni har kommit i processen med bedömningsmallsanvändningen? 

 Klargörande av förväntningar är en viktig del. Hur ser den processen ut? (tänker på ”knows what is 

expected of her/him…..” 

 Finns det riktlinjer för cheferna som de kan följa efter en genomförd bedömning? (t.ex. gällande hur 

de kan sätta upp individuella utvecklingsplaner) 

 

Upplevelser av mallen 

 Vad finns det för fördelar med att använda sig av mallen?  

 Vad finns det för nackdelar med att använda sig av mallen? 

 Hur vill du att chefsrollerna ska påverkas av att arbeta med core competencies genom mallen? 

 

Frågor utifrån Foucaults begrepp 

Diskurs 

 Hur tror du att de som bedömer uppfattar denna aktivitet? 

 Tror du att chefer på företaget litar på att de beteenden som ni bedömer är bra verkligen är bra?  

 På vilket sätt kommunicerar ni på HR-avdelningen budskapet om hur viktig bedömningsmallen är?  

 Hur skulle du beskriva inverkan bedömningsmallen har på DeLaval i dagens läge? 

 

Expertdiskurs 
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 Hur hanterar ni kritik gällande mallen? 

 

Den disciplinära makten (hierarkisk översyn samt normaliserade straff) 

 Har du en bild av vad som är ett ”normalbra” resultat? (den disciplinerande maktens gränsdragning). 

  Vad vill du att cheferna gör när de inser att en person ligger långt ifrån ett ”bra” resultat? 

 Får eventuella dåliga bedömningar negativa konsekvenser för de som bedömts?  

 När en person får ”dåligt resultat”; hur tror du att hen upplever det? 

 

Dressering 

 Har ditt eget beteende förändrats något av bedömningarna som görs (du blir väl också bedömd 

eller…?) 

 

Att avrunda med…. 

 Fungerar frågorna till alla anställda? Är samma egenskap lika bra/dålig för alla dina underställda? (inte 

så mkt disciplinär-makt-relaterad fråga men ändå relevant?) 

 Vad har varit lätt respektive svårt med införandet av bedömningsprocessen? 

 Är det något du vill tillägga?   
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BILAGA 2 INTERVJUGUIDE CHEFERNA 
Syfte: Undersöka hur cheferna upplever bedömningsmallen med fokus på dess egenskap av styrmedel. 

Anonymt, får avbryta när du vill, det spelas in, inspelningen kommer att förstöras men uppsatsen som 

intervjuerna resulterar i kommer att finnas tillgängliga via internet. Du har, om du vill möjligheten att läsa 

igenom transkriberingen när vi gjort den. 

Allmänt 

Namn: 

Position: 

 Berätta lite kort om vad du jobbar med. 

 Vad jobbar de medarbetare som du har ansvar för med? 

 

Hur använder DU mallen? 

 Hur bra koll har du på mallen? 

 Hur fungerar det i ditt vardagliga arbete? 

 Tänker du på mallen en gång per år (när medarbetarsamtalen närmar sig) eller finns den med i dina 

tankar även annars?  

 Hur långt känner du att du/ni har kommit i processen med bedömningsmallsanvändningen (är det 

naturligt eller känns det som ett nödvändigt ont)? 

 Klargörande av förväntningar är en viktig del. Hur ser den processen ut? (tänker på ”knows what is 

expected of her/him…..” 

 Hur arbetar du vidare efter bedömningen är gjord? Sätts t.ex. individuella utvecklingsplaner upp? 

Upplevelser av mallen 

 Hur upplever du mallen? 

 Vad finns det för fördelar med att använda sig av mallen? 

 Vad finns det för nackdelar med att använda sig av mallen?’ 

 Hur känner du att chefsrollenrollen påverkas av att arbeta med core competencies genom mallen? 

 Är det svårt att bedöma eller är det tydligt vad du ska ta hänsyn till vid bedömningen? (är påståendena 

tydliga?) 

 Tycker du det är jobbigt att göra bedömningen? Alltså att det känns jobbigt att lyfta svagheter? 

 

Frågor utifrån Foucaults begrepp 

Diskurs 

 Hur tror du att de du bedömer uppfattar denna aktivitet (hur medvetna är de om den samt hur 

frekvent arbetar DE med dem).  
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 Hur upplever du att de du bedömer ser syftet och nyttan med mallen? 

 Det är HR-avdelningen som utformat mallen Tror du att de har kunskap om vad som är bra/dåligt i 

verkligheten? Om nej; har ni framfört vad som ÄR önskvärt beteende  

 På vilket sätt kommunicerar HR-avdelningen budskap om hur bedömningsmallens vikt?  

 Hur skulle du beskriva inverkan bedömningsmallen har på DeLaval? 

 Tror du att mallen kan ha någon inverkan på beteende?   

Expertdiskurs 

 Upplever du att du ELLER dina kolleger har något att säga till om kring bedömningsmallen? Tror du att 

dina åsikter skulle tas i beaktande om du kom med idéer? 

Den disciplinära makten (hierarkisk översyn samt normaliserade straff) 

 Har du en bild av vad som är ett ”normalbra” resultat? (den disciplinerande maktens gränsdragning). 

  Vad gör du när du inser att en person ligger långt ifrån ett bra resultat? 

 Har mallen gjort att din syn på vad ett bra respektive dåligt beteende är förändrats? (utifrån den disc. 

Maktens effekt att den differentierar) 

 Får eventuella dåliga bedömningar negativa konsekvenser för de som bedömts? Om ja; från vem – dig 

eller kolleger? (normaliserande av straffet) 

 Tänker du lite extra på någons beteende där du under bedömningen upptäckte att denna aspekt var 

riktigt dålig?  

  Om ja; tror du att denne känner av att hen blir lite extra granskad på den punkten? 

Dressering 

 Det här skapar ju en bild av vad den perfekta anställda har för egenskaper. Hur känner du kring det? 

 Har ditt eget beteende förändrats något av bedömningarna som görs (du blir ju också bedömd…) 

 Har synen på ”bra beteende” på något sätt förändrats för dig sedan införandet av mallen? 

 Vad tror du att syftet är med bedömingsmallsanvändningen? 

 Tycker du att DET syftet uppfylls? (i relation till vad hen tror att det ska vara bra för?) 

 Hur tror du att de du bedömer uppfattar bedömningen? 

Att avrunda med…. 

 Hur skulle bedömningsprocessen kunna förbättras? 

 Fungerar frågorna till alla anställda? Är samma egenskap lika bra/dålig för alla dina underställda? (inte 

så mkt disciplinär-makt-relaterad fråga men ändå relevant?) 

 Är det något du vill tillägga?   
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BILAGA 3 INTRODUKTIONSBREV TILL CHEFERNA 
 

Hej, 

Vi heter Amanda och Matilda och vi studerar Personalvetarprogrammet vid Uppsala Universitet. Vi kommer 

under våren att skriva vår kandidatuppsats och den kommer att genomföras hos er på DeLaval. Genom vår 

uppsats ämnar vi undersöka sättet på vilket man kan använda de sju kärnkompetenserna (One DeLaval, 

Courage to Lead, Walk the Talk, Customer Awareness & Focus, Positive Attitude towards Change, Execution 

Capability samt Growing your People) som styrningsverktyg och hur detta upplevs av er som har chefsroller på 

DeLaval. 

Intervjun kommer att ta mellan 30-45 minuter och vi kommer att vara flexibla angående tid och datum för 

intervjun.  XXX kommer att höra av sig för att stämma av intresse samt komma med förslag på tider om ni 

väljer att delta.  

Deltagande är givetvis frivilligt och vi kommer att kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer.  

Vi är glada att få genomföra vårt arbete just på DeLaval och hoppas nu få möjlighet att genomföra intervjuer 

med ett antal chefer hos er.   

 

Med vänliga hälsningar 

Matilda Moisander och Amanda Hägglund 
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BILAGA 4 BEDÖMNINGSMALLEN 

 

Observera att bedömningsmallens baksida finnes på nästkommande sida. 
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BILAGA 5 BLANKETT FÖR INLÄMNING AV KANDIDATUPPSATSEN 
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