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10 frågor du som arbetsgivare bör
ställa under medarbetarsamtalet

EN GUIDE AV

Inledning
Medarbetarsamtalet är det perfekta tillfället att stämma av läget med dina medarbetare. Vad krävs för att
ni tillsammans ska nå de gemensamt uppsatta målen? I
den här guiden har vi tagit fram tio frågor som vi tycker att alla arbetsgivare borde ställa på medarbetarsamtalet. Läs igenom och fundera över hur du skulle
kunna applicera dem på ditt företag!
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01. Hur tolkar du företagets 02. Hur kan du bidra till att
visioner och mål?
företaget når sina mål?
När man är underbemannad är det lätt att känna sig
pressad att hitta kompetent personal så fort som möjligt. Därför blir man lätt lite för snabb när man väl
får en duktig kandidat på kroken. Risken är att man
lovar mer än man kan hålla och målar upp en bild som
inte helt stämmer överens med verkligheten – allt för
att man inte har råd att vara en man kort. Det glöms
lätt bort att den nya medarbetaren inte bara ska fylla
en tillfällig lucka, personen i fråga ska förhoppningsvis
vara en del av organisationen under flera år framåt!
Kandidater har i regel redan höga förväntningar på sin
framtida arbetsplats. Om du inte har beskrivit arbetsplatsen, kollegorna eller arbetsuppgifterna på ett realistiskt sätt kommer du bli varse om det rätt snabbt.
Förväntningarna speglas framförallt av intrycket du ger
kandidaten under själva rekryteringsprocessen. Så se
till att beskriva företaget på ett transparent och verklighetstroget sätt.

Medarbetare säger ofta upp sig på grund av att de inte
trivs med företagskulturen. De kanske hade föreställt
sig att det skulle finnas större utvecklingsmöjligheter,
en annorlunda företagskultur eller mer att säga till om.
Resultatet blir i vilket fall besvikelse från båda hållen –
medarbetaren måste byta jobb igen och arbetsgivaren
har lagt pengar på en felaktig rekrytering.
Företagskulturen på en arbetsplats är idag många gånger viktigare för kandidater än till exempel lön. Det är
ett krav för medarbetarna att trivas på jobbet och dela
arbetsgivarens värderingar. Därför är det viktigt att
kulturen lyfts fram i rekryteringsprocessen. Det räcker inte att kandidaten har kompetensen ni efterfrågar,
personen behöver också ha samma värderingar.
Om er syn på kultur inte stämmer överens bör ni båda
överväga att gå åt motsatt håll, för bådas skull! Men
hur gör man då för att hitta en gemensam grund och
säkerställa att man har samma värderingar (och förväntningar)? Det ska vi tala om här!
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03. Vad kan göra det svårt
för dig att bidra till målen?
Det är nödvändigt att identifiera medarbetarens svårigheter för att kunna göra en rättvis bedömning av prestationen. Det kanske visar sig att personen i fråga gör
ett strålande jobb när det är tyst på kontoret, men har
svårt att koncentrera sig med kollegor som pratar stup
i kvarten. Då kan det vara en god idé att överväga att
flytta personen till ett lugnare rum – eller be kollegorna
spara sina samtal till fikarummet. Du som chef behöver
ha koll på medarbetarnas utmaningar för att veta vad
som kan sätta käppar i hjulet för arbetet (och målen).

”Det är trots allt din uppgift att
se till att personalen har de bästa
förutsättningarna för
att lyckas”

04. Vad behöver du för att
kunna bidra till målen?
Det är nödvändigt att identifiera medarbetarens svårigheter för att kunna göra en rättvis bedömning av prestationen. Det kanske visar sig att personen i fråga gör
ett strålande jobb när det är tyst på kontoret, men har
svårt att koncentrera sig med kollegor som pratar stup
i kvarten. Då kan det vara en god idé att överväga att
flytta personen till ett lugnare rum – eller be kollegorna
spara sina samtal till fikarummet. Du som chef behöver
ha koll på medarbetarnas utmaningar för att veta vad
som kan sätta käppar i hjulet för arbetet (och målen).
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05. Vad uppskattar du mest
i vårt samarbete?

06. Vad kan jag göra bättre
i min roll som din chef?

Den här frågan fokuserar på relationen mellan dig och
din medarbetare. Du är troligen chef till flera (ett par
i alla fall) personer och det kan vara knepigt att anpassa ledarstilen efter varje enskild individ. Någon vill ha
mycket feedback och en annan vill bli störd så lite som
möjligt. Medarbetarsamtalet är perfekt för att ta reda
på vad du har gjort bra och vad du behöver göra mer
av. Det är inte alla medarbetare som kontrar med “Jag
uppskattar att du gjorde si och så, gör gärna på samma
sätt nästa gång!” varje gång du gör något bra. Därför är
det viktigt att utvärdera samarbetet!

När du fått veta vad du gör rätt är det dags att ta tag
i vad du gör fel (eller mindre bra). Det finns alltid något som kan bli bättre. Du kanske alltid kommer tio
minuter sent till möten, är dålig på att svara på mejl
eller har svårt att delegera. Dina medarbetare har oftast också koll på detta, men det är inte alltid de skulle
säga det. Inte ens om du frågade rakt ut. Därför kan det
vara fördelaktigt att inleda samtalet med att erkänna
en av dina brister, till exempel “Jag vet att jag missade svara på ditt mejl igår.”. Då kan det underlätta för
medarbetaren att öppna upp. Du vill trots allt också ha
feedback och veta vad du kan göra bättre. Var modig
och visa dina brister för att få till en givande dialog.
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07. Var tror du att jag ser
störst potential för dig att
utvecklas?
När du fått veta vad du gör rätt är det dags att ta tag
i vad du gör fel (eller mindre bra). Det finns alltid något som kan bli bättre. Du kanske alltid kommer tio
minuter sent till möten, är dålig på att svara på mejl
eller har svårt att delegera. Dina medarbetare har oftast också koll på detta, men det är inte alltid de skulle
säga det. Inte ens om du frågade rakt ut. Därför kan det
vara fördelaktigt att inleda samtalet med att erkänna
en av dina brister, till exempel “Jag vet att jag missade svara på ditt mejl igår.”. Då kan det underlätta för
medarbetaren att öppna upp. Du vill trots allt också ha
feedback och veta vad du kan göra bättre. Var modig
och visa dina brister för att få till en givande dialog.

”Hur kan medarbetarens
utvecklingspotential gå i linje med
företagets mål och visioner?”

08. Hur skulle du vilja
utvecklas?
Frågan hänger ihop med föregående. Efter att ha spekulerat lite kring dina förslag till utveckling, är det
dags för medarbetaren själv att komma med input. Här
gäller det att vara lyhörd. Hur kan medarbetarens utvecklingspotential gå i linje med företagets mål och
visioner? Detta är både viktigt för att driva företaget
framåt, men kanske främst för att få medarbetaren att
känna sig som en del av något större. Här kan vi igen
väva ihop företagets mål med individens. Vill personen
i fråga lära sig mer om digital marknadsföring? Tänk till
hur ni som företag kan dra nytta av det, på samma gång
som medarbetaren får utvecklas och växa.
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09. Hur trivs du på jobbet?
Den här frågan är obligatorisk och du hade säkert redan
tänkt ställa den. Men ställ inte bara frågan rakt upp och
ner, var förberedd med följdfrågor (om samtalet inte
automatiskt tar den riktningen). Det är möjligt att du
bara får ett simpelt “bra” på den här frågan – och det
vill du inte. Givetvis är det positivt att medarbetaren
trivs bra, men det ger inte dig så mycket konkret information om läget. Hur fungerar samarbetet med chefer,
kunder och kollegor? Om det har varit “bra” är det ju
alltid kul att höra mer exakt vad som varit bra!

10. Hur skulle du sammanfatta det här samtalet?
Det är viktig att avrunda med att dubbelkolla så att
ni båda fått ut det ni velat av samtalet. Har ni samma uppfattningar kring det ni pratat om? Ta även upp
hur ni ska återkoppla och gå vidare härifrån. Var det
ett övervägande bra samtal? Fanns det några negativa
aspekter som inte hann redas ut? Boka in ett samtal för
uppföljning om det behövs. Fråga också medarbetaren
vad ni båda skulle kunna göra redan imorgon (eller så
snart ni lämnat rummet), för att nå de individuella och
gemensamma mål ni diskuterat under samtalet. Det ni
har pratat om ska inte stanna i era anteckningsblock –
det ska också leda till handling!

Intresserad av att läsa mer om medarbetarsamtal?
I artikeln “Lyckas i medarbetarsamtalen – De bästa
tipsen för dig som chef” går vi igenom hur du strukturerar samtalet på bästa sätt!
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