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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Denna undersöknings mål är att undersöka om utvecklingssamtalen passar in i riksdagens kanslis organisation. Undersökningen vill få reda på
vilka de av personalen upplevda fördelarna och problemen med utvecklingssamtalen är. Dessutom är målet att ta reda på om man uppnått de mål
som man uppställt i det personalpolitiska programmet för samtalen, samt undersöka vad personalens syn varit på utvecklingssamtalens kvalitet.
Undersökningen är kvantitativ till sin metod. Undersökningens empiriska material har samlats in genom ett frågeformulär som delats ut bland
personalen i riksdagens kansli. Personerna till enkätundersökningen valdes genom urval.
Undersökningen visade, att största delen av de i det personalpolitiska programmet uppställda målen för utvecklingssamtalen uppnåtts enligt de
anställda. Personalens syn på utvecklingssamtalens kvalitet var också positiv; de flesta av både chefer och anställda var nöjda med sitt
utvecklingssamtal. Mest problem fanns i blanketten som använts som stomme för utvecklingssamtalet; en stor del av de svarande ansåg att
utvecklingssamtalets olika teman inte var väldisponerade på blanketten och en stor grupp av de svarande hade svårt att säga ifall
utvecklingssamtalsblanketten mätte hur väl man lyckats i arbetet eller inte. Undersökningen visade vidare att fördelarna med
utvecklingssamtalen var att de inverkat positivt på de olika arbetsenheternas arbetsklimat i riksdagens kansli, att de flesta ansåg att
utvecklingssamtalet säkerställt personalens kunnande samt att utvecklingssamtalet förbättrat de allmänna förhållandena på arbetsplatsen.
Undersökningen visade att utvecklingssamtalen väl passar in i riksdagens organisation.
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