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Medarbetarsamtal  
Anvisning för lönesättande chef 
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Stöd till dig som chef kring medarbetarsamtalet 
Medarbetarsamtalet är ett planerat, strukturerat, regelbundet och återkommande, förberett 

samtal mellan dig och din medarbetare. Tillsammans ska ni samtala om arbetet i relation till 

verksamhetens och medarbetarens mål. Medarbetarsamtal genomförs varje år med samtliga 

månadsanställda under oktober-december. Lämplig tid att avsätta är 60 minuter. 

 

Grundläggande Utgångspunkter  
Ett bra medarbetarsamtal är en utmärkt möjlighet att ostört kunna prata igenom sin 

arbetssituation. Syftet med medarbetarsamtal är att utveckla sig själv och Haparanda stad 

som arbetsgivare, en utveckling som bara kan ske i samspel mellan chef och medarbetare.    

Medarbetarsamtalet är en grund för det kommande lönesamtalet. Då värderar den 

lönesättande chefen den anställdes prestationer i förhållande till de mål som sattes upp vid 

medarbetarsamtalet samt i förhållande till verksamhetens mål. 

För medarbetaren är samtalet ett tillfälle att uttrycka sina tankar, idéer och önskemål om 

samarbetsklimatet, arbetsmiljön, kompetensutveckling, arbetsuppgifter och relationen till 

kollegor och chef. Här finns möjlighet att prata igenom hur arbetssituationen känns just nu 

och vad man skulle vilja göra i framtiden. 

För chefen är medarbetarsamtalet en möjlighet att påverka de anställda att göra ett bättre 
jobb och fånga upp goda ideér. Medarbetarsamtalet är en viktig del av 
verksamhetsutvecklingen och ett redskap för att nå de mål Haparanda stad strävar mot.  

Medarbetarsamtalet skall börja med en tillbakablick och en uppföljning av förra årets plan 

och resultat, därefter fokusera på nuvarande arbetssituation och avsluta med en reflektion 

kring utveckling och framtiden.                                                                                                              

Målet med samtalet är att chef och medarbetare tillsammans skall skapa en handlingsplan 

för medarbetaren med tydliga mål för framtiden.  

 

Återkoppling/feedback  
Återkoppling eller feedback, handlar om att ge beröm och kritik på ett konstruktivt sätt, med 

en uppriktig önskan att förstärka eller utveckla. Kontinuerlig återkoppling är ett verktyg som 

gör att du kan utveckla både medarbetare och verksamhet.  

 Gå till mötet med avsikten att medarbetaren ska känna sig stärkt efter mötet. 

 Var öppen och ge objektiv återkoppling. 

 Fokusera på medarbetaren.  

 Var konkret och ge exempel när du ger återkoppling. 

 Tala ur ett jag perspektiv 

 

http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Trivsel/
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Lagarna-som-styr-arbetsmiljon/
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Kompetensutveckling/
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Före samtalet.  

 Använd samtalet konstruktivt och utnyttja tillfället till att förbättra resultaten genom att 

bidra till den enskilde medarbetaren utveckling. 

 Gå igenom avdelningens/enhetens mål och resultat 

 Förbered dig i god tid inför medarbetarsamtalet. 

 Ta fram en kompetenslista på medarbetaren ur WinLas. Detta för att kunna stämma 

av om någon förändring skett under året som gått. 

 Läs igenom förra årets handlingsplan. 

 Avsätt minst 60 minuter för samtalet.             

 

Under samtalet 

 Informera medarbetaren om syftet med samtalet, dess innehåll och vad du förväntar 

dig. 

 Se till att ni får vara ostörda och stäng av telefonen. 

 Använd frågeformuläret som underlag så att du får struktur på samtalet. 

 Utgå ifrån medarbetarens svar och ställ följdfrågor.  

 Frågeguiden behöver inte följas strikt i rätt ordning, skapa ett naturligt flöde i samtalet.  

 Var intresserad, lyhörd och ha ett positivt kroppsspråk. 

 Gör stödanteckningar då något extra viktigt behöver följas upp. 

 Hela samtalet behöver inte antecknas, det tar fokus från den som talar. 

 Skapa förtroende genom att lyssna aktivt, håll ögonkontakt.  

 Summera samtalet genom att avsluta med handlingsplan. 

 Kom överens om det viktigaste som skall följas upp. 

 

Efter samtalet 

 Skriv ut handlingsplanen och ge en kopia till medarbetaren. 

 Utifrån handlingsplanen, boka gärna in uppföljningsaktiviteter i kalendern.                          

 Ta tag i åtgärder som behöver genomföras utifrån vad som kom fram under samtalet. 


