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Frågor vid utvecklingssamtal 

Tillbakablick 
• Beskriv din arbetssituation under det gångna året 
• Beskriv hur, om du har distansarbetsavtal, hur det fungerat 

under året? 
• Vilka aktiviteter har blivit genomförda sedan det förra 

utvecklingssamtalet? Vilket är resultatet? Finns det aktiviteter 
som inte har genomförts? Varför? 

• Vad är du mest nöjd med under året? 
• Har du uppnått de mål vi satte upp vid förra 

utvecklingssamtalet? 
• Har jag som chef stöttat dig på rätt sätt och tillräckligt mycket?  

Nuläge 
• Har du tillräckligt med motiverande arbetsuppgifter? 
• Vilka ser du som dina viktigaste arbetsuppgifter just nu? 
• Hur är balansen mellan ansvar, självständighet, befogenheter 

och resurser i ditt arbete? 
• Kan du påverka din arbetssituation och dina prioriteringar? 
• Är det något som inte fungerar bra eller som hindrar dina 

möjligheter att utföra ditt arbete? 
• Vilka förändringar kan göras? 
• Hur upplever du arbetsmiljön på arbetsplatsen?  

- Fysisk (temperatur, buller, arbetsredskap m.m.). 
- Organisatorisk och social (samarbete med kolleger, trivsel 
och arbetskultur, närvaro på arbetsplatsen, stöd från kolleger, 
eventuella kränkningar eller trakasserier). 

• Har du förslag på förbättringar? 
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• Hur fungerar samarbetet med mig som chef? Vad kan jag 
förändra för att på ett bättre sätt leda arbetet för dig? För 
arbetsgruppen? Ytterligare återkoppling? Har du tydliga 
förväntningar och återkoppling från mig? 

• Är det tydligt för dig vad innehållet och omfattningen av dina 
arbetsuppgifter är? Behöver det bli tydligare? 

• Hur fungerar samarbetet med fakultetsledning 
(dekan/prodekaner)? Där det är relevant. 

Framåtblick 
• Vilka arbetsuppgifter ser du framför dig under det kommande 

året? Längre sikt? 
• Ser du några förändringar, utmaningar eller svårigheter som 

påverkar din arbetssituation? Vilka är det?  
• Har du några förslag till utveckling av verksamheten? Hur vill 

du bidra? 
• Vilka behov av kompetensutveckling har du? Kort sikt? Lång 

sikt? 
• Något att tillägga? Har vi glömt eller ej hunnit ta upp något? 

Behövs ny tid?  
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