
Tillsammans
mot målet

Mall för utvecklingssamtal



Utvecklingssamtalets syfte
Utvecklingssamtalets syfte är att säkerställa att verksamheten får vad den 
behöver framåt av dina medarbetare. Se det som ett tillfälle att ta ett steg 
utanför vardagen för att höja blicken och skapa en gemensam bild av 
vart ni ska. 

För att samtalet ska vara värt tiden bör det 
leda till en samsyn med medarbetaren om 
dennes roll i verksamheten nu och på läng-
re sikt. Målen som ni sätter i samtalet följer 
ni upp i de löpande avstämningarna för att 
sedan utvärdera i lönesamtalet.

Var tydlig med att du förväntar dig att 
medarbetaren förbereder sig, bjud in i god tid 
och skicka med det material som ni kommer 
att använda. Exempel på frågor för medarbe-
taren att förbereda och för dig att ställa finns 
i slutet av mallen. 
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Struktur & innehåll
Förbered dig genom att tänka igenom ditt eget syfte med samtalet och 
titta tillbaka på dokumentation från tidigare samtal. Inled gärna med att se 
tillbaka genom att ställa frågor om hur det har gått, vad som har varit bra 
och mindre bra för att skapa lärande. Gå sedan över till att prata om nulä-
get innan ni börjar titta framåt och sätta nya mål. Om ni använder separata 
samtal för att sätta resultatmål så se detta samtal som ett tillfälle att prata 
om nödvändig utveckling för medarbetarens leveransförmåga

1. Arbetsuppgifter
Prata om medarbetarens arbetsuppgifter 
och ansvarsområden. Hur går det, vad 
är roligt och stimulerande, vilka utma-
ningar finns och om något är oklart. 
Fråga hur medarbetaren trivs och om 
arbetsbelastningen är på rätt nivå. Stäm 
av om medarbetaren har rätt förutsätt-
ningar för att göra ett bra jobb. Finns det 
något du kan göra som chef för att skapa 
bättre förutsättningar? Låt medarbetaren 
beskriva vad som varit dennes största 
bidrag till verksamheten. Berätta vad du 
har sett av medarbetarens arbete.

2. Relationer
Prata om hur samarbetet fungerar med 
kollegor i den egna gruppen, med andra 
enheter, med kunder och andra intres-
senter. Ta också upp ert eget samarbete 
i utvecklingssamtalet. Be medarbetaren 
om återkoppling till dig som chef och för 
en dialog om vilka förväntningar ni har 
på varandra. 

3. Långsiktig utveckling
Fråga vilken långsiktig utveckling med-

arbetaren önskar sig och diskutera vilka 
möjligheter som finns att tillmötesgå 
önskemålen. Vissa önskar sig mer ansvar 
medan andra hellre vill bredda sin kom-
petens eller helt växla inriktning.

4. Verksamhetens mål och 
kommande utmaningar
Berätta om verksamhetens mål och kommande 
utmaningar samt hur det kommer att påverka teamet 
och medarbetaren. Vilka förbättringsmöjligheter i det 
dagliga ser medarbetaren? Krävs förändringar, till ex-
empel i arbetsuppgifter, för att nå de uppsatta målen? 
Samtala  om vad medarbetaren vill, vad verksamheten 
behöver och vad du som chef anser.

5. Kompetens
Fråga om medarbetaren har kompetens som inte an-
vänds och eller saknar kompetens för att klara av sitt 
framtida uppdrag. Tänk på att kompetensutveckling 
kan vara så mycket mer än formell utbildning. Det kan 
handla om att lära sig andra arbetsuppgifter, att delta 
i ett projekt, att få en mentor eller bli medlem i ett 
nätverk.

6. Nya mål
I slutet av samtalet kan ni formulera nya mål, arbets-
uppgifter och ansvarsområden. Det kan vara sådana 
som bidrar till verksamhetens övergripande mål, men 
också mål som rör personlig utveckling och kom-
petensförstärkning. Låt medarbetaren komma med 
förslag på mål och beteenden inklusive hur de ska 
följas upp. Det skapar förutsättningar för att medarbe-
taren ska uppleva autonomi och få möjlighet att styra 
sin vardag. Fråga vilka förutsättningar som behövs. 
Vad saknas? Visa att du litar på medarbetaren. Bestäm 
också på vilket sätt och hur ofta ni ska följa upp och 
utvärdera målen.
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Titta bakåt

Vad är du mest stolt över under perioden som gått? Finns det något du inte är lika nöjd med?

Vad kom vi överens om förra samtalet och hur gick det?

Vad har du levererat/inte lyckats lika bra med? Fråga efter både VAD som gjorts och HUR det gjorts, (förhållningssätt)

Vilken återkoppling har du fått från kunder/kolllegor/mig som chef?

Vilken är din största förbättringspotential?

Nuläge

Hur ser resultatet ut?

Vad tar merparten av din tid?

Mest positivt/ negativt med dina arbetsuppgifter?

Hur är arbetsklimatet?

Är det någotsom känns oklart i din arbetssituation?

Vad får ger dig energi?

Vilken återkoppling vill du ge till din chef?

Hur ser du på din löneutveckling?
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Exempel på frågor...           ...att ställa under samtalet



Framåt

Vilka resultat ska uppnås?

 Vilka förutsättningar behövs för att leverera?

Hur väl svarar kunskaper och erfarenheter mot kraven som ställs?

Hur ser du på din långsiktiga utveckling. Var vill du vara om ett år?

Nya mål och andra aktiviteter

Vad går du igång på? Vilka mål behöver du?

Vilket stöd behöver du från mig?

 Vilket stöd behöver du från kollegor?

Vilken typ av uppföljning behöver du, hur ofta?
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Exempel på frågor...           ...att ställa under samtalet



Vad kan förbättras?

Har du kompetens som inte används?

Saknar du kompetens? Behöver du utveckla något?

Hur vill du utvecklas på längre sikt?

Exempel på förberedelser 
för medarbetaren

Hur fungerar samarbetet med andra?

Vilken återkoppling vill du ge till mig som chef?

Vad vill du vara stolt över när året är slut?

Titta tillbaka på dina mål och vad du har gjort.

Vilka arbetsuppgifter är roligast? 

Vad fungerar bra? 

Är det något som är otydligt runt dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

På vilket sätt kommer dina styrkor till användning? 
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Exempel på förberedelser 
för medarbetaren Utvecklingssamtal i grupp

Att ha utvecklingssamtal i grupp före de individuella samtalen kan under-
lätta om du har en stor personalgrupp. För att det ska vara meningsfullt 
med samtal i grupp så behöver hela gruppen ha ett gemensamt uppdrag 
och gemensamma mål.

Frågor att ha med till gruppen:

Övergripande mål

Avdelningens mål

Arbetsgruppens mål – Vilka mål behöver vi som grupp,   
hur följer vi upp dem?

Utvecklingsområden – Vad stör vi oss på?

Nya utmaningar – Vad väntar?

Kompetens/behov av ny kompetens

Förbättringsområden-vad kan vi göra annorlunda? Vad saknas? 

Vad fungerar bra?

Samarbetet-hur fungerar det i gruppen? I förhållande till andra utanför gruppen? 

Inventering av arbetsuppgifter  ”
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Som chef bör du leda samta-
let, har du en väldigt stor grupp 
så dela den i mindre grupper. 
Summera sedan i storgrupp vad 
ni kommit fram till. Det är vik-
tigt att alla får komma till tals 
och tala till punkt. Vissa frågor 
lämpar sig för samtal i grupp 
andra lämpar sig bäst i indivi-
duella samtal. Hur bra samtalen 
blir beror på gruppens mognad, 
vilken tillit som finns i gruppen 
och vilket förtroende som finns 
för dig som chef. Även en ny 
och ovan grupp kan få ut en hel 
del av samtalet med hjälp av väl 
genomtänkta frågor.

”Vilken utmaning ni än har: 

betrakta den tillsammans med 

din arbetsgrupp. Att lösa problem 

tillsammans stärker vi-känslan 

i gruppen.”

Originaltexten finns på sid 95-96 i boken “Lön och Motivation: chefens handbok för att belöna 
och utveckla medarbetare” som finns att beställa via beloningsverkstan.se



Belöningsverkstan vill förändra 
synen på lön och ledarskap i Sverige. 

Vi vill vara en brygga mellan det gamla 
sättet att hantera lön och ett nytt sätt att 

leda verksamheter där belöning är 
en naturlig del av vardagen.

Läs mer på beloningsverkstan.se


