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MEDARBETARSAMTAL 
Namn:  

Befattning:  

Arbetsplats:  

Ansvarig chef:  

Datum:  

Bisyssla  

☐ Medarbetaren har ingen bisyssla.  

☐ Medarbetaren har bisyssla enligt särskild blankett. 

TILLBAKABLICK 
Här ser vi tillbaka på året som varit. Du som medarbetare reflekterar över dina resultat och 

din utveckling. Chefen summerar föregående medarbetarsamtal och återkopplar 

medarbetarens beteenden och prestationer utifrån tidigare uppställda mål för arbetsplatsen 

och personliga åtaganden.  

 

Hur tycker du att arbetet under det senaste året varit? 

Har det varit någon förändring inom organisationen det senaste året som 

påverkat dig? I så fall, på vilket sätt? 

Hur har du utvecklats sedan det senaste samtalet? 

 

 NULÄGE 
Här diskuterar vi arbetsmiljön, arbetsuppgifter, samarbetsklimatet, relation till kollegor och 

chef samt kompetensutveckling. 

 

Hur trivs du på din arbetsplats? 

Vad är det som bidrar till en trivsam arbetsplats enligt dig? 

Vad är roligt och inspirerande på ditt arbete? 

 

 

 

 

 

http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Trivsel/
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Kompetensutveckling/
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Hur är din arbetsbelastning? 

Är dina arbetsuppgifter tydliga? 

Hur fungerar fördelningen av arbetsuppgifter för dig? 

På vilket sätt kan chefen stötta dig och prioritera arbetsuppgifter?   

  

Hur fungerar balansen mellan arbete och fritid? 

Känner du att du kan påverka din arbetssituation? 

Hur upplever du din hälsa? 

Vad kan arbetsgivaren göra för att stötta dig i din hälsoutveckling? 

 

Vilka resurser har du som stöd i ditt arbete? 

Vilka utmaningar finns i ditt nuvarande arbete? 

Vilket stöd behöver du för att utvecklas i ditt arbete? 

 

 Hur fungerar samarbetet med dina kollegor? 

         Hur upplever du samtalsklimatet på arbetsplatsträffarna?  
         Känner du att du kan framföra dina åsikter? 
         Känner du dig delaktig i personalgruppen? 
 

Hur fungerar återkopplingen mellan dig och din chef? 

Får du tillräcklig och rätt information från din chef för att kunna utföra ditt 
arbete på ett bra sätt? 

Om inte vad kan göras bättre? 

Känner du att din chef lyssnar och tar till sig den återkoppling som du ger? 

 

Genomgång av kompetens (WinLas) 

Vilka kompetenser har medarbetaren inlagt i WinLas? 

Saknas det någon kompetens? 

Har det tillkommit någon kompetens under året?  

Ex.) Utbildning, kurser, certifikat 

Är det någon kompetens du skulle vilja komplettera med för att bli stärkt i 

din yrkesroll?  
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FRAMTID 
Diskutera medarbetaridén kopplat till verksamhetens mål och egna mål.  

Hur ser verksamhetens mål ut? 

Vad betyder medarbetaridéns kriterier på din arbetsplats? 

 

På vilket sätt uppfyller du kriterierna för medarbetaridén? 

Engagerad 

Serviceinriktad 

Lojal 

Flexibel, kreativ och kritisk 

Ambassadör 

 

Hur ska du utvecklas inom ditt arbete? 

Vilket/vilka mål vill du ha på kort sikt, 1-6 månader? 

Vilket/vilka mål vill du ha på långsikt, 1-3 år?  

Finns det något intresse av andra arbetsuppgifter?  

Vilka faktorer är viktiga för att nå ditt/dina individuella mål? 
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HANDLINGSPLAN 
Summering är en viktig del av medarbetarsamtalet då chef och medarbetare vid samtalets 

slut gemensamt repeterar och skriver ner de viktigaste besluten man fattat om framtiden. 

 

Mål på kort sikt 

 

Vilket/vilka mål har du? 

 

Vilket resultat förväntas du uppnå med målet/målen? 

 

Vilka prioriteringar behöver göras för att du skall nå ditt/dina mål? 

 

Hur kan chefen bidra till att du når ditt mål? 

 

Vad skall du själv bidra med för att nå ditt mål? 

 

Hur skall det följas upp? 

 

Mål på lång sikt 

 

Vilket/vilka mål har du på lång sikt? 

 

Vilket resultat förväntas du uppnå med målet? 

 

Hur skall det följas upp? 

 

 

Övriga ärenden som behöver följas upp 


