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Mall utvecklingssamtal 

Utvecklingssamtal skiljer sig från de samtal som du som skogsentreprenör har dagligen med 
dina anställda. Ni bör följa en mall eller en checklista, dvs det finns vissa förutbestämda områ-
den som ni bör diskutera.  

Komplettera gärna nedanstående förslag med t ex Prevents mallar som finns att ladda ner på 
http://www.prevent.se/arbetsmiljoarbete/systematiskt-arbetsmiljoarbete/checklistor/. 

 

Börja med vad som hänt sen sist 

Följ upp föregående periods prestationer. Hur har det gått med de mål som satts upp? Om de inte 
uppfyllts, diskutera gemensamt varför. Det är bra om den anställde själv kan rannsaka sig och föreslå 
lösningar. 

Arbetssituationen 

Samtalet bör kretsa kring den anställdes åsikter, värderingar och upplevelser inför sin arbetssituation 
och yrkesroll. Följande frågor kan t ex tas upp: 

 Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? Önskan om förändring? 
 Hur är arbetsbelastningen? Stress? Övertid? 
 Hur kan organisationen och arbetsfördelningen förbättras? 
 Vilka förväntningar har den anställde inför framtiden? 
 Finns önskemål och behov av vidareutbildning? 
 Vilka arbetsuppgifter fungerar bra? Mindre bra? 
 Vilka är den anställdes starka sidor? Hur kan de användas bättre? 
 Vilka är den anställdes svaga sidor? Hur kan de göras mindre svaga? 
 Känner den anställde till företagets mål – om inte, varför? 
 Vilka hinder finns för att nå de uppsatta målen? 

Arbetsmiljön 

 Hur ser den anställde på relationen, samarbetet och kommunikationen med andra anställda? 
 Hur ser den anställde på relationen, samarbetet och kommunikationen dig som entreprenör? 
 Vad kan förbättras eller förändras? 
 Hur upplevs den fysiska arbetsmiljön? Maskinen? Buller? Risker? 
 Hur är jargong och stämning på arbetsplatsen? Förekommer mobbning? Kränkande behandling? 

Inför nästa period 

Sätt tillsammans upp nya mätbara mål för den kommande perioden inom ramen för företagets mål. 
Diskutera 

 Prioriteter 
 Nya krav 
 Behov av kompetensutveckling 

Övrigt 

Det som händer utanför arbetet påverkar din anställde minst lika mycket som det som händer på arbe-
tet. Ta upp till diskussion om det är något din anställde vill förmedla om 

 Fritidssysselsättningar 
 Familjeförhållanden  

 

Syftet med utvecklingssamtalet är att få tillstånd en dialog. Som chef är du oftast mycket bättre 
på att tala än att lyssna. Genom att fråga på ett sätt som uppmuntrar till dialog, kan du undvika 
att samtalet uppfattas som ett förhör. 

LYCKA TILL! 
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