
 
 

  

Medarbetarsamtal 

MALL TILL SAMTALEN INKLUSIVE CHECKLISTA SAMT 

INDIVIDUELL PLANERING 

2016 



Effektiva medarbetarsamtal 

Medarbetarsamtal är ett viktigt instrument för organisationen och medarbetare att utvecklas 
tillsammans mot gemensamma mål. Man får en återblick av det gångna året samt att man gör 
en ny planering in för det arbetsår som finns framför oss. Men det finns vissa grundläggande 
saker man bör tänka på innan samtalet blir av. När det handlar om medarbetarsamtal är 
förberedelse A och O. Se till att tidigt sätta av tid för dessa samtal och att meddela dina 
medarbetare om under vilken period de är tänkta att äga rum. Genom detta får också dina 
medarbetare tid till att förbereda sig inför samtalen. Maila ut de punkter som du planerar att ni 
ska ta upp under samtalet en god tid innan. På så sätt kan medarbetaren skriva ner tankar och 
frågor som kan tänkas dyka upp och även sådant denne vill diskutera. Genomtänkta 
Medarbetarsamtal leder till bättre möten och relationer mellan chef och medarbetare.  

• Lämna ut checklistan – Medarbetarens förberedelse innan.  

 

Miljö 

Det är alltid bra om det finns en möjlighet att förlägga samtalet till en annan typ av miljö. 
Tänk på att samtalet också behöver vara fritt från störande moment så som plingande mobiler 
eller samtal.  

 

Förberedelse 

Detta gäller båda parter. Använd denna mall att utgå ifrån. Skriv ner dina viktigaste punkter, 
som du vill ta upp under medarbetarsamtalet och lämna till medarbetaren i förväg. Då kan 
medarbetaren sedan komplettera med sina punkter och returnera innan samtalet så att du som 
chef kan förbereda dig. 

Återblick  

Nu börjar själva medarbetarsamtalet. Om ni har haft möten tidigare är det bra att börja med en 
avstämning av vad ni kom fram till under förra medarbetarsamtalet. Följ upp, lyssna på 
medarbetarens synpunkter och ge sedan återkoppling. Gå vidare och gå igenom de nya 
punkterna. Var noga med att vara tydlig när du ger feedback, men tänk också på att vara 
lyhörd och ödmjuk. Fundera på vad du vill åstadkomma med medarbetarsamtalet: utveckla 
individen, förändra eller förbättra, förstärka eller tona ner osv. 

Förändringsarbete 

Sätt upp nya delmål och mål, identifiera eventuella problem eller motstånd som kan tänkas 
uppstå på vägen och försök komma fram till funktionella arbetsmetoder som hela tiden bär 
framåt, mot målen. Det kan handla om arbetsmiljön, ledarskapet, arbetsuppgifter eller de 
personliga målen. 

 



 

 

Checklista – Chefens förberedelser 

 

• Gå igenom medarbetarens arbetsuppgifter och ansvarsområden, skaffa dig en 
uppfattning om medarbetarens resultat under det gångna året. 

 

• Vilka utmaningar står vi inför i verksamheten? 

• Hur kommer de att påverka medarbetarens arbetsuppgifter? 

• Vad innebär verksamhetens mål för det kommande året för medarbetaren? 

• Hur ser jag som chef på medarbetarens roll och möjligheter på längre sikt? 

• Vilka är medarbetarens utvecklingsbehov för att få stöd i arbetet med att nå 
framtida mål? 

 

• Hur är relationerna med omgivningen, kollegor och chef? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Checklista – Medarbetarens förberedelser 

 

• Vilka är mina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

• Vad är mest positivt/negativt med mina nuvarande arbetsuppgifter? 

• Är det något jag är oklar över? 

• Hur har jag levt upp till de mål som gäller? Ge gärna exempel. 

• Vilka förändringar vill jag uppnå när det gäller arbetsuppgifter eller 

arbetsmetoder? 

• Hur väl svarar mina kunskaper och erfarenheter mot de krav som ställs? 

• Vilken kompetensutveckling behöver jag? 

• Har jag kompetens som jag inte använder? 

• Hur vill jag utvecklas på lite längre sikt? 

• Hur fungerar mitt samarbete med andra? 

• Hur upplever jag arbetsklimatet? 

• Vilken feedback vill jag ge till min chef?  

Bisyssla 

• redovisning av ev. bisyssla 

_________________________________________________________________________ 

 



Mutor och bestickning 

• säkerställa att medarbetaren är införstådd med innehållet i Laholms kommuns policy mot 
korruption. 

 

Avslutning 

 

Avslutning – detta är vi överens om: 

 

• avstämning att alla punkter berörts 

• varje medarbetarsamtal avslutas med en överenskommelse om individuell utvecklingsplan 
som båda undertecknar och som följs upp vid nästa medarbetarsamtal. 

• ömsesidig reflektion över samtalet - blev resultatet av samtalet det som chef och 
medarbetare förväntade sig? Denna eftertanke hjälper till att göra nästa medarbetarsamtal 
ännu bättre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Medarbetarsamtal     
   

Anställd:___________________________________________________________________ 

Chef:______________________________________________________________________ 

Datum:____________________________________________________________________ 

 

Återkoppling 

 

Hur anser du att året har varit? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Anser du att tidigare mål är uppfyllda från det gångna året? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Finns det något mål som vi tog upp vid förra samtalet som du behöver mer tid att utveckla? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Arbetsuppgifter 

 

Vad är det mest givande med ditt jobb idag respektive det som är mest belastande? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 



Vad är dina starka sidor och hur kan vi i högre grad få användning av dessa? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Finns det några kompetensutvecklingsområden du skulle vilja utveckla? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Hur ser du på ditt ansvar? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Tycker du att fördelningen av arbetsuppgifterna skett på ett bra sätt? Utveckla. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Känns arbetsuppgifterna meningsfulla? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Känns arbetsuppgifterna hanterbara? 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 



Känner du dig delaktig i verksamhetens mål och organisation? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Arbetsmiljö 

Hur upplever du arbetsklimatet och relationerna till dina arbetskamrater? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Hur ser du på din egen roll i arbetsgruppen, vad bidrar du med?? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Upplever du mobbing, konflikter eller kränkande särbehandling på din arbetsplats? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Anser du att det finns en balans mellan arbetets krav och resurser? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Hur upplever du arbetsbelastningen och möjligheten till återhämtning? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



 

Känner du balans mellan arbetslivet och privatlivet? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Ledarskap 

 

Hur upplever du stödet från mig som chef? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Får du återkoppling och feedback på ditt arbete? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Kan jag som din chef förbättra samarbetet mellan oss? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Vilka råd vill du ge till mig som din chef? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 



Personliga mål 

 

Vad skulle du vilja utveckla hos dig själv? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Hur trivs du generellt på jobbet där 1 är lägst och 10 är högst? Utveckla. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Vad har du för förväntningar för det kommande verksamhetsåret? 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Var ser du dig själv om 5 år? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Något annat du vill tillägga?’ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Individuell utvecklingsplan 
 

Medarbetare: 

 

 

Upprättad vid medarbetarsamtal den 

 

 

Avstämnings har skett vid lönesamtal den 

 

 

 

Följande överenskommelse/-r har träffats: 

 

Mål  

(vad ska uppnås) 

Aktivitet 

(Vad ska göras/Vad har vi 

kommit överens om?) 

Ansvarig 

(vem ska göra 

det) 

Tidsplan 

(När ska det 

ske?) 

Uppföljning 

(uppnåddes förväntat resultat?) 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

� Medarbetaren har förstått innebörden av Riktlinjer för bisyssla (antagen av Ks 2008-10-14, dnr 443/07) 
och  Laholms kommuns policy mot korruption (antagen av KF 2016-01-26) 

 
 
Medarbetare__________________________________Chef__________________________________ 


