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Medarbetarsamtal – nytt material 
Medarbetarsamtal syftar till att åstadkomma bättre resultat i verksamheten. 
Chef och medarbetare utvärderar tillsammans hur arbetet har gått och träffar 
en överenskommelse – gör en handlingsplan – om framtida önskvärt arbets-
resultat. 

Bra medarbetarsamtal är ett effektivt sätt att skapa utvecklingsmöjligheter för 
medarbetarna. Utgångspunkten är två jämlika parter som har gemensamt 
ansvar för samtalet för att åstadkomma bättre resultat i verksamheten. 

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet har tagit fram tre pro-
dukter som gör det lättare att genomföra medarbetarsamtal mellan chef och 
medarbetare. 

Medarbetarsamtal – Arbetsbok är en praktisk, detaljerad handledning i att steg 
för steg förbereda, genomföra och utvärdera ett medarbetarsamtal. Arbetsbo-
ken är indelad i tio avsnitt som behandlar frågor om arbetet och arbetsresul-
tatet ur olika synvinklar. Varje avsnitt innehåller tips och/eller reflektioner 
från författarnas sida, frågor med svarsalternativ och öppna frågor samt möj-
ligheter till egen eller gemensam reflektion. 

Medarbetarsamtal – Råd till chef är en sammanfattning av och ett alternativ till 
Arbetsboken. Den innehåller tips och reflektioner men saknar färdiga frågor. 
Det gör att medarbetarsamtalets form och innehåll kan vara friare. 

Medarbetarsamtal – Plastkort påminner punktvis om vad medarbetarsamtalet 
kan innehålla. 

Produkterna i serien Medarbetarsamtal beställs från Kommentus Förlag,  
117 99 Stockholm. Telefon: 08-709 59 90. Fax: 08-709 59 80. Internet: 
www.kommentus.se. E-post: forlagorder@kommentus.se. 

http://www.kommentus.se/
mailto:forlagorder@kommentus.se
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Arbetsboken går även att köpa som elektroniskt dokument. För den som vill 
anpassa innehållet till sin egen verksamhet finns ett word-dokument. Det 
förutsätter att användaren omarbetar materialet. 
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