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DET LYCKADE 
UTVECKLINGSSAMTALET

UTVECKLINGSAMTALET SÄKRAR, SPORRAR OCH 
BYGGER BROAR

Utvecklingssamtalet tillhör ledarskapets byggstenar. Det behövs som en
grund för att leda människor. Med hjälp av utvecklingssamtalet ser man
till att det som är viktigt för företaget också når ut till varje person som
arbetar inom organisationen. Utvecklingssamtalet är ett sätt att kon-
trollera att båda parter under det gångna året både har fått prata och lyssna
till varandra. Genom utvecklingssamtalet kan man säkerställa att informa-
tionen mellan arbetsgivare och arbetstagare når fram.

En av målsättningarna med utvecklingssamtalet är också att stämma av
vad som ska hända i framtiden. Chefen kan till exempel berätta om
avdelningens framtida planer, eventuella förändringar och kunskaps-
behov. Den anställde kan lägga fram sina egna behov, berätta hur han eller
hon mår och känner, om det eventuellt finns alternativa arbetsmetoder
som kan vara bra att chefen känner till och så vidare. Båda parter ska ge
varandra grogrund för vidare planering. Tack vare samtal med varandra
får båda tid att ta den andras önskningar i beaktande, och även ta med
dem i själva utvecklingsplaneringen.

Utvecklingssamtalet bygger även broar för samarbete. I samtalet kan
man klargöra vilka den enskilda enhetens målsättningar är inom organisa-
tionen, samt gå igenom varje persons roll och ansvar i de olika arbets-
momenten. På samma gång kan man titta på de viktigaste samarbets-
parterna. Det är väsentligt att tillsammans gå igenom hur samarbetet
fungerar med de närmaste arbetskollegorna och hur man kan utveckla det.
Under samtalet kan man också diskutera vilka saker som chefen bör
koncentrera sig på för att fungera som en bra ledare. Vi tar nedan upp tre
viktiga orsaker till att utvecklingssamtalet behövs och är viktigt.
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Möjligheten att påverka gör att man orkar 

Genom regelbundna samtal mellan chef och anställd får varje person i
organisationen reda på vad som förväntas av henne eller honom och hur
personerna betraktas av företaget. Rätt genomfört ger utvecklingssamtalet
både arbetsgivare och arbetstagare chansen att påverka, fråga och svara.
Med utvecklingssamtalet skapar man förutsättningar för båda parter att
bli hörda, vilket i sin tur skapar en mer rättvis arbetsplats. Möjligheten att
kunna påverka sin egen arbetssituation är en av de effektivaste metoderna
för att få människor att orka arbeta vidare och känna att deras insats är
meningsfull.

Den anställde som en jämställd medarbetare 

Den anställde får oftast godta den typ av ledarskap som hans eller hennes
chef tillämpar. Det finns många anställda som undrar över varför de inte
har möjligheten att ta del av några utvecklingssamtal eller om de har sam-
tal, så kan de undra om samtalen håller en tillräckligt hög nivå. Det är
dock fullt möjligt att ändra på företagets förhållningsätt till samtalen. Om
den anställde vill ha ett utvecklingssamtal så kan hon eller han själv vara
extra aktiv och lägga fram förslag på tid och tema för samtalet, så att den
stressade chefen slipper göra det. Därmed får den anställde förmodligen ut
mera av samtalet eftersom chefen då kan koncentrera sig på samtalets
innehåll, till exempel lösningar om hur arbetsuppgifterna bör prioriteras
och så vidare. Den anställde kan även redogöra för vad hon eller han
kommer att göra för sin egen utveckling. 

En del av chefsarbetet 

När utvecklingssamtal ska införas på ett företag, bör chefen känna sig
bekväm med metoden och se till att samtalen blir en allmänt före-
kommande praxis. Man kan fundera över om chefer som inte vill ha några
utvecklingssamtal uppfattar personalfrågor och ledande av människor
som onödigt extraarbete. Eller handlar det om chefens tidsplanering av sitt
arbete? För de flesta mellanchefer upptar utvecklingssamtalen endast en
till två veckor per år. Man har konstaterat att dessa samtal i slutänden
sparar mycket mer tid än så, genom att man slipper olika typer av ryktes-
spridning, missförstånd och oklarheter i arbetsgången. Den tid som inves-
teras i utvecklingssamtalen kan bli mycket värdefull.
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Utvecklingssamtalen kan lättare bli en naturlig del av mellanchefs-
arbetet med hjälp av en motprestation som chefen kan kräva: chefen ser
till att utvecklingssamtal regelbundet hålls, under förutsättning att de
anställda också regelbundet pratar med honom eller henne om saker som
uppstår, problem och frågor. På så sätt kan utvecklingssamtalet bli en del
av ledarskapsprogrammet. Varje mellanchef kan naturligtvis på eget
initiativ dra igång olika utvecklingsåtgärder på sin egen avdelning, utan att
vänta på order uppifrån. Men ett utvecklingssamtal ska vara en planerad
del i ledarskapet.

SYFTET MED BOKEN 

Boken Lyckas med utvecklingssamtalet har fem syften, nämligen:

1 att redogöra på vilket sätt utvecklingssamtalet är en del av ledarskapet
2 att ge råd om hur man genomför ett utvecklingssamtal
3 att ge förslag till hur man förbereder utvecklingssamtalet
4 att påminna om motivationens betydelse
5 att påminna om hur viktig kommunikation och interaktion är

Om utvecklingssamtalet alltid ser likadant ut är det lätt att själva samtals-
andan faller, och det hela blir ett möte där man fyller i en enkät men inte
pratar speciellt mycket med varandra. Regelbundet genomförda utveck-
lingssamtal kräver att man ständigt också utvecklar och förbättrar själva
samtalet och dess utformning, för att det ska förbli en givande samarbets-
form mellan människor.

För att kunna fullfölja utgivningen av denna bok har jag fått stöd av
några av de företag som jag arbetat med för att utveckla deras utveck-
lingssamtal. Jag har fått positiv feedback från många deltagare och många
idéer hur utvecklingssamtalet kan göras allt effektivare. Det behöver inte
vara särskilt svårt att tillämpa utvecklingssamtal och se till att de blir en
fungerande del av ledarskap och kommunikation i företaget.
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För hjälp med exemplen i den här boken vill jag speciellt tacka följande
personer:

Outi Ahmavaara, NK Cables
Dee Gaeddert, PDI Personnel Decisions International
Leena Kallio, Stora Enso Imatran tehtaat
Kari Salomaa, ABB AB, Pienjännitekojeet
Jussi Sairanen, Borealis Polymer AB
Veikko Sierilä, Johtamistaidon opisto ry
Ritva Sormunen, Cloetta Fazer Makeiset AB
Göran Wiklund, Banbrytarna AB
Jukka Virtanen, Tocoman Finland AB

Tack till er alla som med praktiskt arbete, idéer eller tankar har deltagit i
att skapa den här boken.

Esbo 2002-08-30

Anneli Valpola
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