
FRÅGEMALL:
edarbetarsamtalM



Välj de frågor som passar er verksamhet bäst. 
Vi rekommenderar att hålla nere antalet frågor till 1-3 från varje kategori nedan. 

1. Förväntningar på medarbetarsamtalet
2. Uppföljning av föregående års samtal
3. Verksamheten och mål
4. Ledarskap och medarbetarskap
5. Roll och arbetsuppgifter
6. Trivsel och arbetsmiljö
7. Relationer och samarbete
8. Framtid
9. Övrigt
10. Utveckligsplan



Förväntningar på medarbetarsamtalet

Uppföljning av föregående års samtal

Vilka förväntningar har du på medarbetarsamtalet?

Finns det något utöver frågorna i samtalsmallen du skulle vilja ta upp?

Hur ser du på ditt senaste år i verksamheten?

Vad har hänt sedan vårt senaste medarbetarsamtal? 

Har du uppnått dina mål och följt utvecklingsplanen?

Hur har du utvecklats sedan förra medarbetarsamtalet?

Är du nöjd med din utveckling?



Känner du till organisationens mål och vision? 

Hur uppfattar du verksamhetens mål?

Kan du se hur vi på vår avdelning bidrar till att nå målen?

Kan du se hur din insats bidrar till att nå verksamhetens övergripande mål?

Verksamheten och mål

Vilken feedback vill du ge mig som chef? Vad är bra, vad är mindre bra?

Tycker du att du får feedback på ditt arbete?

Hur föredrar du att få återkoppling/feedback?

Upplever du att du får tillräckligt med stöd från mig?

Finns det något du skulle vilja förändra/förbättra i vårt samarbete?

Ledarskap och medarbetarskap



Hur trivs du med dina arbetsuppgifter?

Vilka av dina arbetsuppgifter intresserar dig mest/minst? Varför?

Är du nöjd med kvalitén på det arbete du utför?

Är det något du skulle vilja ändra på i din arbetssituation?

Känner du att verksamheten tar tillvara på din kompetens?

Finns det någonting du skulle vilja bidra med som inte ligger inom ramen för dina arbetsuppgifter?

Vad motiverar dig i arbetet?

Upplever du att det finns utrymme för egna initiativ och idéer?

Upplever du att dina arbetsuppgifter är meningsfulla?

Roll och arbetsuppgifter



Hur trivs du på företaget?

Trivs du med din arbetssituation?

Finns det något verksamheten eller jag som chef kan göra för att öka din trivsel?

Tycker du att du har en sund balans mellan arbetsliv och privatliv?

Hur upplever du din arbetsplats rent fysiskt (ljud, ljus, temperatur, arbetsredskap)?

Hur upplever du din arbetsmiljö under eventuella tjänsteresor?

Finns det något som hindrar dig att göra ett så bra arbete som möjligt?

Trivsel och arbetsmiljö



Hur tycker du att samarbetet med dina kollegor fungerar, i verksamheten och arbetsgruppen?

Hur fungerar samarbetet med externa kontakter?

Hur tror du att du uppfattas av dina kollegor?

Finns det något verksamheten eller jag som chef skulle kunna göra för att förbättra någon typ av samarbete?

Relationer/samarbete

Finns det några särskilda områden du skulle vilja förstärka kompetensen inom?

Hur ser du på din utveckling framöver – det närmsta året och 3 års sikt?

Vilka mål skulle du vilja sätta inför nästa medarbetarsamtal?

Finns det någonting jag som chef kan göra för att hjälpa dig nå dina mål?

Framtid



Finns det några omständigheter, t.ex. privata, som kan påverka din 
arbetssituation och vara relevanta att ta upp?

Övrigt

Vad behövs göras för att fylla gapet mellan medarbetarens kompetens och den 
kompetens verksamheten kräver?

Vilka aktiviteter behöver genomföras för att medarbetaren ska kunna utföra sina 
nuvarande och kommande arbetsuppgifter på bästa sätt?

Hur och när ska respektive aktivitet genomföras?
Vem ansvarar för att respektive aktivitet genomförs?

Under samtalet tas en utvecklingsplan fram för medarbetaren. 
Den ska ge svar på följande frågor:



Vill du läsa mer? Gå in på grade.com/talentmanagement


