
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för pedagogik, didaktik 
och utbildningsstudier 
Examensarbete i 
Pedagogik med inriktning mot vuxna 
och arbetsliv C, 15hp 
 

Rapport 2014ht01463 

Att tänka fritt är stort men tänka rätt 
är större 

En studie om månadssamtalet som ett redskap för medarbetarnas utveckling i det 
dagliga arbetet 

 

Filip Grimbrandt 
 

Linn Heuberger 

 

Handledare: Jonas Risberg 

Examinator: Guadalupe Francia och Wieland Wermke 



Sammanfattning  
 
Månadssamtalet är ett frekvent återkommande samtal mellan medarbetare och chefer 
inom en organisation. I samtalet diskuteras medarbetarens välmående, resultat som har 
presterats samt framtida utvecklingsplaner. Syftet med denna uppsats var att utifrån 
medarbetares och chefers perspektiv undersöka hur månadssamtalet bidrar till 
medarbetares fortsatta utveckling och lärande. Vårt syfte resulterade i tre 
frågeställningar: Vad karaktäriserar månadssamtalet, hur medarbetare respektive 
chefer ser på sina uppgifter i månadssamtalet samt på vilka sätt månadssamtalen bidrar 
till att utveckla medarbetarna i deras fortsatta vardagliga arbete. Som ett första steg 
granskades tidigare forskning inom medarbetarsamtalet, detta gjordes för att kunna 
urskilja olika perspektiv, betydelsefulla aspekter och tidigare intressant problematik 
runt fenomenet. För att söka svar på frågeställningarna valdes en kvalitativ metod. Vi 
genomförde sju semistrukturerade telefonintervjuer tillsammans med medarbetare och 
chefer från ett bemanningsföretag. Det material som redovisades från intervjuerna 
analyserades sedan med ett sociokulturellt perspektiv i åtanke samt med teorier från 
Lave och Wenger samt Säljö. 
 
Vi kom fram till att månadsamtalet karakteriseras som en social och gemensam 
aktivitet. Samtalet generar kontinuerlig återkoppling till medarbetaren om deras 
styrkor och svagheter, vilket görs möjligt genom språket som även ses som en av de 
mest väsentliga komponenterna i samtalet. Utformning på samtalet påverkas av den 
existerande kulturen i organisationen. Chefens uppgift är att coacha och vägleda 
medarbetaren och därmed blir deras primära uppdrag att få medarbetaren att prata 
genom att engagera och stötta. Medarbetarens uppgift blir följaktligen att vara den 
engagerade, kommunikativa och ledande parten. Det finns ett fokus på lärande och 
utveckling som görs möjligt genom att medarbetaren tar ansvar för att delta, vara aktiv 
samt anpassar sig till den rådande kulturen. Medarbetarna själva anser att samtalet 
bidrar till en förändring i deras arbetssätt och i hanteringen av olika arbetsmoment till 
det bättre. En aspekt till att lärandet kan ske hänvisas till de kunskaper och råd som 
cheferna bidrar med men även till att medarbetarna själva aktivt har deltagit och 
resonera fram till lösningar. Lärandet i månadssamtalet sker på så sätt i social 
interaktion mellan medarbetare och chefer, erfarenheter och kunskaper används och 
utvecklas.  
 
Nyckelord: Månadssamtal, medarbetarsamtal, medarbetare, chefer, utveckling, 
lärande, socialt lärande, praktikgemenskaper 
 
 
 
 

 
 



Abstract 
 
The monthly dialogue is a frequent discussion between employees and managers 
within an organization. In the conversation they discuss the employee's well being, 
results that have been achieved and future development plans. The purpose of this 
study was to examine, from a employees and managers perspective, how the monthly 
dialogue contributes to the employee's continued development and learning. Our 
purpose resulted in three questions: What characterizes the monthly dialogue, how do 
employees and managers view their individual tasks in the monthly dialogue and in 
which ways does the monthly dialogue contribute to developing employees in their 
daily work tasks. As a first step we reviewed previous research in performance 
appraisal, this was done in order to distinguish different perspective, significant 
aspects and past interesting problems around the phenomenon. In order to answer the 
questions we choose a qualitative method. We performed seven semi-structured 
telephone interviews with employees and managers from an employment agency. The 
material from the interviews were then analysed with a socio-cultural perspective in 
mind and with theories from Lave and Wenger and Säljö.  
 
We concluded that the monthly dialogue can be characterized as a social and 
communal activity. The dialogue will generate continuous feedback to the employee 
on their strengths and needs, which are made possible through the language, which is 
seen as one of the most essential components in the monthly dialogue. The dialogues 
are affected by the existing culture in the organization. The manager's role is to coach 
and guide the employees and therefore their primary mission is to get the employee to 
talk through involvement and support. The employee's task is to be communicative 
and take the leading role. There is a focus on learning and development and this is 
made possible if the employee takes responsibility to participate, be active and adapt 
to the existing culture. The employees themself believe that the dialogue contributes to 
a change in their approach and in handling different work tasks, for the better. One 
aspect that learning refers to is the knowledge and advices that managers contribute 
with and to the employees themselves that have actively participated and reflected to 
solutions. Learning in the monthly dialogue is made possible through social interaction 
between employees and managers and when experiences and knowledge are used and 
developed.  
 
Keywords: Monthly dialogue, performance review, co-worker, manager, development, 
learning, social learning, community of practice 
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1. Inledning  
Unionen, Vision, och Jusek är tre svenska fackliga representanter som tillsammans har 
nästintill en miljon aktiva medlemmar. Dessa organisationer värnar om medarbetares 
arbetsmiljö och deras förhållanden på arbetsplatsen. Samtliga uppmärksammar 
utvecklingssamtalets betydelse i arbetslivet. 
 

Syftet är att utveckla dig som medarbetare och organisationen som helhet (Unionen, 
2015). 
 
Under utvecklingssamtalet kommer ni överens om hur ni kan skapa förutsättningar 
för att du ska kunna utvecklas (Vision, 2015). 
 
Utvecklingssamtalet är ett av de viktigaste verktygen i ditt arbetsliv (Jusek, 2014). 

 
Alla tre är eniga om att ett syfte med utvecklingssamtalet är att skapa förutsättningar 
för medarbetarens fortsatta utveckling. Fackförbundet Unionen betonar dock att det 
inte enbart handlar om medarbetarens utveckling utan även organisationens (Unionen). 
Utvecklingssamtalet kan således också ses som ett instrument för att kontrollera och 
styra i arbetet (Lindgren, 2011). Samtalet kan i enlighet med detta ses utifrån två olika 
aspekter i en organisation, för det första ska det täcka medarbetarens behov av 
utveckling och återkoppling av sina prestationer. För det andra ska det täcka chefens 
behov att i sin tur kunna ge återkoppling till medarbetare och på så sätt skapa 
förändring i arbetet samt därigenom kunna främja organisationens resultat (Mikkelsen, 
1996). 
 
Utvecklings- och medarbetarsamtal tillskrivs stor betydelse för såväl medarbetares 
som företagens utveckling, det blir därmed intressant att titta på vad samtalet faktiskt 
bidrar med till medarbetarnas fortsatta utveckling i arbetet.  Det årliga 
medarbetarsamtalet (performance review) är ett relativt välstuderat område, samtalet 
kan innefatta både lönediskussioner, prestationsutvärderingar och 
utvecklingsmöjligheter (Meyer, Kay & French, 1965; Lawler III, Mohrman & 
Resnick, 1984; Dorfman, Stephan & Loveland, 1986; McAfee & Champagne, 1993). 
Det finns företag som använder sig av mer frekvent återkommande samtal för 
medarbetares utveckling och vi kommer i denna uppsats studera ett sådant samtal. 
Detta samtal benämns som månadssamtalet och det är en kontinuerlig process som 
återkommer precis som namnet avslöjar, en gång i månanden. Månadssamtalet är ett 
relativt ostuderat område och vi finner det därför intressant att vidare utforska detta 
samtal. Vi väljer att se på månadssamtalet som ett redskap för vidare lärande och 
utveckling för medarbetaren och det är detta synsätt som gör studien pedagogisk 
relevant. Sammanfattningsvis kommer vi i följande studie utgå från medarbetares och 
chefers perspektiv och undersöka hur månadssamtalet bidrar till medarbetares fortsatta 
utveckling och lärande. 
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2.	  Syfte	  och	  frågeställningar 
	  
Månadssamtalet kan ses som ett mindre utforskat fenomen än det årliga 
medarbetarsamtalet. Det är något som sker mellan chef och medarbetare och kan ses 
skapa förutsättningar för utveckling samt kan fungera som ett styrinstrument i 
organisationen. Det vi finner intressant är de olika utvecklingsaspekter som kan dölja 
sig i samtalet samt att området inte är ingående studerat sedan tidigare väcker vår 
nyfikenhet till att utforska det ytterligare.  

Syftet med denna uppsats är att utifrån medarbetares och chefers perspektiv undersöka 
hur månadssamtalet bidrar till medarbetares fortsatta utveckling och lärande. Syftet har 
mynnat ut i följande tre frågeställningar: 
 

1. Vad karaktäriserar månadssamtalet? 
2. Hur ser medarbetare respektive chefer på sina uppgifter i månadssamtalet? 
3. På vilka sätt bidrar månadssamtalen till att utveckla medarbetarna i deras 

fortsatta vardagliga arbete?  
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3. Bakgrund och Tidigare forskning 
I förhållande till månadssamtalet är det årliga medarbetarsamtalet nära besläktat och 
det är även inom detta område det finns mer omfattande forskning. Följande avsnitt 
ämnar ge en inblick i fenomenet samtal mellan chef och medarbetare och ge en viss 
förståelse för hur medarbetarsamtalet tidigare har beskrivits och studerats. Först 
redogörs detta genom en första problematisering av medarbetarsamtalet, som övergår 
till fortsatt splittring gällande målet med medarbetarsamtalet. Sedan tittar vi på 
medarbetarsamtalet som konfliktfyllt arena och medarbetarsamtalet som 
förändringsmetod. Till sist behandlas teman som tillfredsställelse – ett sätt att mäta 
medarbetarsamtal och konversationens plats i medarbetarsamtalet.  
 
För att hitta relevant tidigare forskning och vetenskapliga artiklar på vad som har 
utforskats och konstaterats på vårt område sökte vi i databaser som Google Scholar, 
Education Research Complete och ERIC. Eftersom vi funnit månadssamtalet som ett 
relativt ostuderat område valde vi att utgå ifrån det nära besläktade medarbetarsamtalet 
när vi sökte i databaserna. Vi valde att använda oss av mer avancerade sökningar samt 
endast artiklar med fulltext, detta för att kunna blanda in flera sökord och på så sätt 
kunna avgränsa oss på området. De sökord som vi använde oss var performance 
review, development, employees, managers och competence. Vi fick flertalet 
internationella träffar och valde att granska abstracts på de publikationer som innehöll 
högst antal av våra sökord. För att urskilja ett fåtal artiklar att använda oss av valde vi 
att fokusera på de problemområden som hade uppmärksammats i medarbetarsamtalet 
sedan tidigare. Vi fann detta som en intressant ingång och vinkling till månadssamtalet 
som vi ämnar undersöka. Dessa problemområden kommer att redovisas i avsnittet 
nedan. Utöver detta har vi även sökt i Diva portalen för att finna inspiration från 
tidigare skrivna forskningspublikationer. Eftersom vi inte kunde hitta någon relevant 
tidigare forskning kopplat till vårt syfte från det svenska fältet, försökte vi här urskilja 
svenska publikationer som hade behandlat liknande ämnen som vi ville rikta in oss på. 
Vi sökte på sökord som medarbetarsamtal, månadssamtal och utveckling. Härifrån 
hittades inget konkret som vi har använt oss av i tidigare forskning utan endast 
inspiration för vårt skrivande gällande utformning och formalia i vår uppsats. 
Litteraturen har hjälpt oss att skapa en uppfattning av hur man tidigare har diskuterat 
och sett på medarbetarsamtalet och dess problemområden.  
 

3.1 En första problematisering av medarbetarsamtalet 
	  
En studie av 92 medarbetare genomfördes av Meyer, Kay och French (1965) på 
General Electrics i USA och studien undersökte förändringar i medarbetarnas 
uppfattningar innan och efter det årliga medarbetarsamtalet på företaget. Man 
upptäckte att medarbetarna ofta blev defensivt inställda till chefens kritik under 
samtalen och någon konstruktiv respons observerades sällan. Medarbetarna förnekade 
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istället brister och kritik som presenterades av chefen genom att skylla på andra. 
Meyer et al. (1965) drog slutsatsen att detta kunde bero på ett antal faktorer: 
 
• Frekvensen av medarbetarsamtalen 
• Konflikt angående samtalens natur 
• Chefernas förhållningssätt till att förbättra prestation 
 
I chefens förhoppning att coacha medarbetarna ses de årliga medarbetarsamtalen ha ett 
tvivelaktigt värde. Genom att man bara utvärderas en gång per år tenderar kritiken ofta 
övermanna berömmen, coaching och medarbetarsamtal bör istället ske mycket oftare 
och vara något som genomsyrar det dagliga arbetet. Medarbetarsamtalen 
karaktäriseras även av en konflikt, för det första ämnar samtalen till att skapa ett 
berättigande av lönesättning och för det andra motivera medarbetaren att förbättra sin 
arbetsprestation. Författarna anser att de båda borde skiljas åt. Slutligen bör cheferna 
istället för att enbart diskutera vad som måste förbättras, uppmana till delaktighet och 
tillsammans med medarbetaren sätta specifika mål som ska uppnås (Meyer, Kay & 
French, 1965). 
 
Lawler III, Mohrman och Resnick (1984) gjorde en uppföljningsstudie på Meyer, Kay 
och French (1965) studie där de samlade in enkätdata från sjuhundra uppsättningar 
med par som bestod av en chef och en medarbetare inom samma företag. Studien 
upptäckte i överenstämmelse med Meyer et al. (1965) rekommendation att både chefer 
och medarbetare ansåg att medarbetarsamtal ska vara baserade på gemensamt 
förutsatta mål. Lawler III et al. (1984) upptäckte dock att så inte alltid var fallet i 
praktiken. Man fann således en viss diskrepans mellan både chefers och medarbetares 
uppfattning av medarbetarsamtalet. Trots denna diskrepans hade medarbetaren ofta en 
träffsäker bild över chefens uppfattning, cheferna var dock inte lika träffsäkra men var 
medvetna om att en viss diskrepans existerade. I samtalen ansåg cheferna att de 
spenderat tillräckligt med tid på att diskutera medarbetarens karriär och tillvaro inom 
organisationen. Medarbetarna kände dock: 
 
1) att de velat ha mer  
2) att det inte diskuterats alls 
3) att det bara diskuterats i förbifarten 
 
Av cheferna uppfattade 86 % att saker som var viktigt för dem togs upp i samtalet 
medan bara 46 % av medarbetarna uppfattade att saker som var viktigt för dem togs 
upp. Till skillnad från 80 % av cheferna uppfattade bara 50 % av medarbetarna att de 
var nöjda och tillfreds med hur medarbetarsamtalet gick till. Utifrån Lawler III, 
Mohrman och Resnick (1984) kan man observera att de anställdas syn på 
medarbetarsamtalet tenderar att vara övergripande mer negativ än chefernas. 
Författarna sammanfattar slutligen att medarbetarsamtalet i detta fall många gånger 
misslyckades att uppfyllda medarbetarnas behov. 
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3.2 En fortsatt splittring gällande målet med medarbetarsamtalet 
 
Beer (1982) har sammanställt en metastudie och utgått från många av de tankar som 
Lawler III, Mohrman och Resnick (1984) och Meyer, Kay och French (1965) 
uppmärksammade i studien om medarbetarna på General Electric.  Trots att studien ter 
sig relativt normativt finner vi den relevant för att få ett perspektiv på dynamiken i 
samtalet samt ge en inblick i målens betydelse i medarbetarsamtalet. Det finns en risk 
för att det kan uppstå konflikter mellan vad medarbetaren anser är målet samt vad 
chefen tillsammans med organisationen har för mål med medarbetarsamtalet. Många 
organisationer ser medarbetarsamtalet som ett informations- och styrsystem som kan 
användas för att få information om prestationsförmågan hos medarbetarna för att 
senare kunna vara ett underlag inför beslut om placering, uppsägningar och lönefrågor. 
Vidare ser organisationen att diskussionen mellan medarbetare och chefen kan påverka 
medarbetarens beteende och prestationer. Organisationens mål för medarbetarsamtalet 
kan ses som att ge feedback till medarbetaren gällande tillfredsställande och icke 
tillfredsställande prestationer, att få förmedla information gällande lön, bonus och 
befordran.  Vidare kan målen i sig vara att coacha medarbetaren för att utveckla sin 
framtida potential, diskutera karriärmöjligheter samt för att stärka relationen mellan 
chef och medarbetare. När chefen sedan kommunicerar detta måste de motivera sina 
bedömningar till medarbetaren, detta kan många gånger ge upphov till medarbetaren 
gör motstånd, vägrar att lyssna och tappar sin tillit gentemot chefen (Beer, 1982).  
 
I metastudien framgår det att medarbetaren har en önskan om att samtalet skall ge dem 
feedback om sina resultat, eftersom detta kommer att hjälpa dem att lära sig om sig 
själv, hur de agerar i arbetet och vad det finns för förväntningar på dem. Beer (1982) 
har sett att om den informationen inte är gynnsam bidrar den till att medarbetare 
upplever en känsla av misslyckande i sitt arbete. Om det är fallet kan det vara svårt för 
medarbetaren att acceptera den feedback som ges. Speciellt då belöningar som lön och 
befordran är knutna till utvärderingen, detta ger den anställda ännu större anledning till 
att vilja undvika ogynnsamma medarbetarsamtal. Individen förväntar sig positiv 
feedback och organisatoriska belöningar såsom befordran och organisationen vill att 
individen skall vara mottaglig för negativ information om sig själva för att förbättra 
sina resultat samt den skall vara behjälplig för att ge giltig information om dennes 
egna prestationer. Så länge den enskilda medarbetaren känner 
att bedömningsprocessen har ett stort inflytande på deras belöningar och karriär 
kommer det att finnas en ovilja att engagera sig i den typen av öppna dialoger (Beer, 
1982).  
 
I metastudien diskuteras tre huvudsakliga lösningar för hur denna problematik kan 
bemötas. För det första kan bedömningssystem utformas för att minimera den negativa 
dynamik som beskrivs ovan. För det andra, kan mer uppmärksamhet ägnas åt den 
pågående relationen mellan chefen och medarbetare samt för det tredje kan kvaliteten 
på kommunikationen mellan de två parterna förbättras. Chefen bör föra ett mindre 
defensiv angreppsätt i samtalet och istället försöka rikta in sig på en öppen dialog. För 
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att den coachande delen skall kunna uppnås måste chefen agera som en hjälpande hand 
och lyssna på medarbetarens problem och få dem själva att inse problematiken med 
deras svagheter. Medarbetaren måste även vara medgörliga och släppa den 
försvarsmekanismen som byggts upp och samtidigt försöka lyssna och acceptera 
chefens syn på deras resultat. Detta kan göras genom att uppvisa en nyfiken attityd om 
individens enskilda resultat och vad som kan göras för att förbättra dem. 
Problematiken handlar även om att chefen i en intervju skall agera som en hjälpande 
hand men även skall utvärdera medarbetaren. Följande kan möjligen lösas genom att 
använda sig av två separata medarbetarsamtal, ett som fokuserar på utvärdering och ett 
som riktar in sig på coaching och utveckling (Beer, 1982), detta är även något som 
Meyer, Kay och French (1965) föreslog.  

3.3 Medarbetarsamtalet som konfliktfylld arena 
 

It completely refused to run (a) when the waves were high, (b) when the wind 
blew, (c) at night, early in the morning, and evening, (d) in rain, dew, or fog, (e) 
when the distance to be covered was more than 200 yards. But on warm, sunny 
days when the weather was calm and the white beach close by-in a word, on 
days when it would have been a pleasure to row, it [the outboard motor] started 
at a touch and would not stop 

                - John Steinbeck  

Beer (1982) inleder sin metastudie med att refererar till författaren John Steinbecks 
text ovan. Genom detta drar han en liknelse med Steinbecks text och 
medarbetarsamtalet. Beer (1982) menar att när allt fungerar korrekt i en organisation, 
de vill säga när medarbetare och chefer kan föra öppna dialoger, när det finns tid och 
utrymme för diskussioner och förberedelser, då är det enkelt att genomföra 
medarbetarsamtal. Dock när behovet är som allra stört, när det råder kaotiska 
förhållanden och när kommunikationen är obefintlig, är det ytterst sällan det fungerar. 
Likt motorn i Steinbecks text så vägrar den att starta, då förhållandena i miljön inte 
flyter på i medvind, det vill säga när omständigheterna i organisationen inte är 
optimala så är det svårare att faktiskt kunna genomföra givande medarbetarsamtal 
(Beer, 1982; Porter, Lawler III & Hackman, 1975). 
 
Longenecker, Sims och Gioia (1987) menar att medarbetarsamtalet kan ses ha en 
väsentlig påverkan för individens karriär och företagets framtida resultat. I deras studie 
har de uppmärksammat problematiken rörande samtalet och hur processen är 
uppbyggd. Inom processen finner författarna ett antal dilemman som är frekvent 
återkommande, dessa är bland annat möjligheten att ha en objektiv syn i bedömningen 
av medarbetare samt förmågan att kunna vara både effektiv, rationell och noggrann 
med mätningen av medarbetaren. Logenecker et al. (1987) menar att dessa faktorer 
upprepas i många ledningsböcker och manualer om medarbetarsamtalet. Förmågan att 
kunna vara objektiv som chef i medarbetarsamtalet är ett dilemma som Banner och 
Cooke (1984) också uppmärksammar. De väljer att kalla det för Use of trait-oriented 
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or subjective evaluation criteria (användning av egenskapsorienterade eller subjektiva 
utvärderingskriterier). De menar att det finns tendenser till att personliga preferenser 
som chefen bär med sig, exempelvis favorisering eller hämnd kan påverka 
bedömningen av medarbetaren i samtalet. Chefen anser ofta själv att han vet vilka som 
är det bästa inom organisationen och att ett objektivt bedömningssystem inte behövs 
för att kunna urskilja detta. Bedömningarna anses vidare av Longenecker et al. (1987) 
vara orättvisa då olika personer värderar beteenden eller specifika handlingar 
annorlunda samt att det inte finns någon gemensam syn om hur en bra prestation 
egentligen betecknas.  

3.4 Medarbetarsamtalet som förändringsmetod 
 

The appraisal discussion has little influence on future job performance (Meyer, 
Kay & French, 1965, s.129) 

 
Denna slutsats drogs av Meyer, Kay & French (1965) efter att de studerat 
medarbetarna på General Electric. Upptäckten kanske inte var så förvånande trots allt, 
då de också fann att medarbetarsamtalet på General Electric fungerade mer som ett 
förhör än som ett jämställt samtal mellan chef och medarbetare. Lawler III, Mohrman 
och Resnick (1984) uppföljningsstudie på företaget uppvisade att endast 53 % av de 
cheferna och 41 % av medarbetarna ansåg att medarbetarsamtalen bidrog till någon 
positiv beteendeförändring eller arbetsprestation. En förklaring till resultatet var 
exempelvis den diskrepans som fanns på företaget mellan chefer och medarbetare samt 
vad medarbetarsamtalet hade som tanke att åstadkomma och vad det faktiskt 
åstadkom.  
 
Dorfman, Stephan och Loveland (1986) fann i sin studie att medarbetarsamtalet inte 
bidrog till någon positiv arbetsprestationsförändring, trots att samtalet hade betoning 
på medarbetarnas utveckling och prestation. Även om lågpresterande medarbetare fick 
feedback om hur de skulle ändra sin prestation påverkade det inte senare resultat i 
arbetet. Dorfman et al. (1986) diskuterade att detta resultat kunde bero på att 
undersökningsgruppen i snitt hade arbetat länge (>6 år) på företaget och att de 
anställda därmed inte ville bryta sina rutiner och förändra sitt arbete. Dorfman et al. 
(1986) avslutar med att föreslå att medarbetarsamtalet som en form av 
prestationsförbättring möjligtvis skulle kunna vara mer effektivt för en nyanställd 
medarbetare än en äldre. McAfee och Champagne (1993) menar att för att kunna 
använda medarbetarsamtalet som förändringsmetod måste man använda sig av 
specifika mål som utarbetas tillsammans av chefer och medarbetare. McAfee och 
Champagne (1993) anser att anledning till att medarbetarsamtal ofta misslyckas med 
att skapa en förändring är för att cheferna inte förstår hur samtalet ska bidra till den 
övergripande planen att leda och förvalta medarbetarna. Medarbetarsamtalet 
övergripande syfte ska vara att specificera mål, identifiera den önskade 
prestationsstandarden och få medarbetarna att prestera som förväntat. För att lyckas 
med detta menar McAfee och Champagne (1993) att man måste följa fyra punkter: 
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1. Chefen måste vara tydlig med vad den tycker är medarbetarens utvecklingsbara 

kompetenser, diskutera dem öppet med medarbetaren samt tillsammans med 
medarbetaren utarbeta mål för att utveckla dem 
 

2. Medarbetarna måste veta att det förväntas av dem att ständigt förbättra sina 
arbetsprestationer. Följande kan ske genom att organisationen etablerar en 
tydlig norm att medarbetarna ska fokusera på sin egen utveckling i arbetet 

 
3. Organisationen måste etablera specifika återkopplingsmetoder för att kunna 

avgöra att medarbetarna når de målen som formulerats. Chefens roll är att 
coacha och ge råd till medarbetarna 

 
4. Slutligen, de gemensamma målen som utarbetats ska vara specifika, mätbara, 

uppnåeliga, relevanta, tidsbegränsade och utmanande 
 

3.5 Tillfredsställelse – ett sätt att mäta medarbetarsamtal 
 
Tillfredsställelse är ett återkommande mått när man vill bedöma medarbetares 
uppfattningar gällande medarbetarsamtalet. Både Greller (1975), Ilgen, Peterson, 
Martin och Boeschen (1981) samt Dorfman, Stephan och Loveland (1986) använder 
tillfredsställelse för att studera medarbetarsamtalet. Greller (1975) studerade 25 
chefers och 56 medarbetare reaktioner på medarbetarsamtal utifrån tillfredsställelse. 
Studien konkluderade exempelvis att tillfredsställelsen hos de anställda ökas när 
chefen är stödjande i medarbetarsamtalens samt ber om medarbetarens åsikter. 
Dorfman et al. (1986) betonar också vikten av stöd i medarbetarsamtalet. Greller 
(1975) fann vidare att en hög tillfredsställelse med medarbetarsamtalet ökade 
medarbetarnas motivation till att göra bättre ifrån sig i framtiden. Ilgen et al. (1981) 
studerade sextio par som bestod av en chef och en medarbetare och deras 
uppfattningar samt reaktioner på medarbetarsamtalet. Medarbetarnas uppfattning om 
chefen och miljön där samtalet hölls, ansåg vara direkt relaterat till huruvida de var 
tillfredsställda med samtalet eller inte. Nivån av medarbetares tillfredsställelse var 
speciellt sammankopplade med deras uppfattning av chefens trovärdighet. Att 
återkopplingen i medarbetarsamtalen var läglig, specifik, hänsynsfull och frekvent 
sågs även vara viktigt för de anställdas tillfredsställelse. Detta resultat var oberoende 
på återkopplingens natur, det vill säga om man fick en positiv eller negativ 
återkoppling på sitt arbete. Dorfman et al. (1986) undersökte etthundratjugoen par som 
bestod av en chef och en medarbetare och man studerade deras uppfattningar samt 
reaktioner på medarbetarsamtal utifrån tillfredsställelse och motivation. Man fann i 
liknelse med Greller (1975) att stödet av cheferna i medarbetarsamtalet korrelerade 
med de anställdas motivation samt att diskussioner gällande lön och karriärsutveckling 
bidrog till högre nivåer av tillfredsställelse hos medarbetarna. Att diskutera lön sågs 
även av Lawler III, Mohrman och Resnick (1984) bidra till en viss typ av 
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tillfredsställelse. De upptäckte att det gör att medarbetarsamtalet uppfattas som mer 
seriöst och därigenom mer framgångsrikt av båda parterna. 
 
Medarbetarnas delaktighet anses vara en viktig del av samtalet av både Meyer, Kay 
och French (1965), Greller (1975) och Lawler III, Mohrman och Resnick (1984). 
Författarna anser vidare att det är betydelsefullt att medarbetaren känner att de bjuds in 
i medarbetarsamtalet och får förklara och samtala utifrån sin uppfattning. Genom att 
chefen söker medarbetares delaktighet medför detta att samtalet ses i positivare ljus av 
medarbetaren och detta bidrar med en känsla att ha blivit hjälpt. Greller (1975) 
understryker dock att delaktighet inte alltid behöver vara effektivt i 
medarbetarsamtalet, delaktighet förutsätter att medarbetaren vill dela med sig från 
första början. För medarbetare som inte är vana eller vill dela med sig kan detta få en 
motsatt effekt. Gällande medarbetarens arbetsglädje framhåller han att inviten att delta 
fortfarande är en viktig faktor för medarbetarsamtalet. Lawler III et al. (1984) menar i 
samstämmighet med Greller (1975) att ju mer delaktighet och påverkan medarbetaren 
har på samtalet desto troligare är det att medarbetarsamtalet uppfyller alla sina objekt. 

3.6 Konversationens plats i medarbetarsamtalet 
 
Gordon och Stewart (2009) har valt att fokusera på medarbetarsamtalet utifrån ett 
konversationsperspektiv. Studien som är en metastudie kan uppfattas som relativt 
normativ. Med detta i baktanken anser författarna att hur och på vilket sätt chefen 
uppmanar till konversation är viktigt för att kunna genomföra ett lyckat 
medarbetarsamtal. Samtalet bör därför alltid ta plats öga-mot-öga, Gordon och Stewart 
(2009) rekommenderar inte att man använder något annat medel för att konversera 
igenom. Medarbetarsamtal som innehåller frågor anses vara bra då det kan öka 
meningsfullheten av samtalet genom att det bidrar med viktigt information. Gordon 
och Stewart (2009) varnar dock för frågornas natur då alltför stängda frågor kan 
uppfattas av medarbetaren som en uppvisning av chefens makt och kontroll. Frågorna 
ska istället vara öppna och reflektiva i sin natur, detta ämnar uppmana till en rationell 
konversation som underlättar förståelsen av de positionerna både chef och medarbetare 
har. För att lättare engagera och övertyga medarbetare anser Gordon och Stewart 
(2009) att konversationen ska fokusera på medarbetarens mål och drömmar inom 
organisationen och inte bara medarbetarens skyldigheter. Att chefen ska visa sitt stöd 
för medarbetaren tycks också vara viktigt enligt författarna. Detta kan åstadkommas 
genom att chefen under konversationens gång använder sig av icke-verbala signaler, 
som till exempel att le och nicka när medarbetaren pratar.   

3.7 Sammanfattning av tidigare forskning på medarbetarsamtalet 
 
Utifrån tidigare forskning kan vi konstatera att medarbetarsamtalet inte är något helt 
problemfritt moment. Det är ett område som fått mycket uppmärksamhet på grund av 
flertal dilemman och svårigheter som ofta uppkommer i samband med samtalet. 
Fenomenet medarbetarsamtal har setts som något som kan uppmana till stor 
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diskrepans mellan de som deltar i det och kan i sin tur fungera som en arena för 
konflikter. Medarbetarsamtalet verkar rent historiskt karaktäriseras av en mängd 
fallgropar som kan leda till att samtalet blir ineffektivt samt uppmana till att 
medarbetarna gör motstånd, känner misstro och tvivlar på samtalets funktion. Tidigare 
forskning har betonat att en öppen kommunikation mellan chefer och medarbetare är 
en viktig del i samtalet och det är betydelsefullt att få medarbetare att känna sig 
delaktiga för att samtalet ska kunna bidra med en förändring. Sammanfattningsvis kan 
man utifrån tidigare forskning se att synen på medarbetarsamtalet har förändrats från 
att handla om ren rutinsering, till att ses som ett potentiellt redskap för att skapa 
prestationsförbättringar och utveckling hos medarbetaren. Ju mer forskning som skett 
på området desto mer tyngdpunkt har lagts på samtalets genomförande och plats. 
Medarbetarsamtalet har fått större betydelse i organisationer samt i forskningen och 
ytterligare fokus har lagts på hur man kan förbättra det. Synen på medarbetarsamtalet 
har med tiden förändrats och utbrett sig för att idag ses som en angelägen del i 
organisationer.  Från att vara ett moment som chefen i princip skulle bocka av på listan 
varje år, har medarbetarsamtalet börjat ses som ett signifikant styrinstrument för 
medarbetarens prestationer och välmående.  
 
I förhållande till vår uppsats kan ovanstående avsnitt ses behandla fenomenet samtal 
mellan chef och medarbetare. Skillnaden blir dock att följande fenomen i tidigare 
forskning enbart sker en gång per år, i månadssamtalet som vi avser att undersöka är 
detta samtal istället något som kontinuerligt sker varje månad. På så vis har 
månadssamtalet ett annat utgångsläge än medarbetarsamtalet och vi anser därför att det 
blir intressant att se vad som karaktäriserar månadssamtalet, hur medarbetare 
respektive chefer ser på sina uppgifter samt på vilket sätt månadssamtalet bidrar till att 
utveckla medarbetarna i deras fortsatta vardagliga arbete. Mötet mellan medarbetare 
och chef sker i en social situation där kommunikation är det främsta redskapet, vi 
ämnar därför använda oss av Lave och Wenger (1991) samt Säljös (Säljö, 2000; Säljö 
2005) teorier om lärande för få en inblick i hur lärande och utveckling sker i ett sådant 
sammanhang. Vi kommer således betrakta och analysera vår empiri utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande. 

4. Teoretiska utgångspunkter 
4.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 
 
Det sociokulturella perspektivet ställer sig mot de traditionella förklaringarna till 
lärande där individen internaliserar kunskap och där man drar en skarp skiljelinje 
mellan individens insida och utsida. De traditionella förklaringarna till lärande ses som 
ett alldeles förenklat och oproblematiskt sätt att se på lärande och anses utelämna både 
kontexten individen lär i och dess relation med omvärlden (Lave & Wenger, 1991). 
Hur människor lär anses inte heller inom det sociokulturella perspektivet kunna 
reduceras till bara en fråga om hur vi människor rent biologiskt fungerar eller hur 
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denna biologi är beskaffad. För att få en förståelse för problemet hur människor lär 
måste man ta med i beräkningen hur människans omgivning ser ut, vad den kräver 
samt vilka resurser som erbjuds (Säljö, 2000; Säljö, 2005). Det sociokulturella 
perspektivet betonar beroendeförhållandet mellan individen och omvärlden, lärande, 
tänkande och vetande sker i människors relationer med varandra som i sin tur 
utvecklas och reproduceras i den sociala och kulturella strukturerade omvärlden. 
Omvärlden ses inom detta perspektiv som socialt grundad samt lägger följaktligen 
fokus på samspelet mellan kollektiv och individ och lärande ses som ett möjligt 
resultat av detta (Lave & Wenger, 1991; Säljö, 2000; Säljö, 2005). 
 
Lave och Wenger (1991) som tar utgångpunkt i det sociokulturella perspektivet menar 
att lärande innefattar hela individen, att det inte bara handlar om individens relation till 
specifika aktiviteter utan även individens relation till sociala gemenskaper. De anser 
att människans aktiviteter och förståelse inte existerar isolerat utan att det är en del av 
ett större system av relationer med andra människor där de i sin tur får en mening. 
Dessa relationssystem byggs upp, reproduceras och utvecklas enligt Lave och Wenger 
(1991) genom så kallade praxisgemenskaper. För att förstå lärande i sociokulturell 
bemärkelse måste man titta utanför individens kropp och biologi (Lave & Wenger, 
1991; Säljö, 2000; Säljö, 2005). De kunskaper och färdigheter som finns i vårt 
samhälle har redan för länge sedan passerat vad den mänskliga hjärnan kan hålla reda 
på. Individers kunskaper och färdigheter är således inte begränsade till deras egna 
biologiska förutsättningar, utan de byggs upp och delas genom att människor 
interagerar med varandra. Säljö (2000) anser vidare att människans lärande skapas, 
reproduceras och lagras med hjälp av att människan använder sig av olika redskap. 
Dessa redskap hjälper till att bearbeta den omvärld och den kollektiva gemenskap som 
människor tillsammans har byggt upp. Det är vidare genom kommunikation och 
interaktion mellan människor som redskapen kan skapas och föras vidare. 
Kommunikationen och interaktionen ses av Lave och Wenger (1991), Säljö (2000) och 
Säljö (2005) som avgörande för de sociokulturella redskapen och i sin tur förståelsen 
av det mänskliga lärandet.  

4.2 Lave och Wengers teori om lärande 
 
Som nämnt ovan menar Lave och Wenger (1991) att lärande är något som sker i 
individens relation till sociala gemenskaper, lärande är inte en isolerad process utan 
innefattar hela individen, dennes deltagande ses som kärnan i detta lärande. Individens 
deltagande genom tankar, språk, känslor och lärande sker alltid i förhållande till 
omvärlden och det sker en ständig förhandling och omförhandling med denna 
omvärld. Denna omvärld benämner Lave och Wenger (1991) som 
praktikgemenskaper. Begreppet innebär att människor deltar i en situation eller ett 
handlingssammanhang där alla har en gemensam förståelse för vad situationen 
innebär, vad den har för betydelse samt hur man ska agera och arbeta. Människor lär 
sig genom att delta i dessa praktikgemenskaper på ett eller annat sätt genom legitimt 
perifert deltagande. Allt eftersom individen kommer in i praktikgemenskapen och får 
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insikt hur den skall utföra den specifika uppgiften så förflyttar den sig från ett legitimt 
perifert deltagande, in mot mittpunkten av verksamheten för att bli en fullvärdig 
deltagare (Lave & Wenger, 1991). 
 
Vägen till att bli en fullvärdig deltagare sker enligt Lave och Wenger (1991) genom att 
nybörjare i en praktikgemenskap får hjälp och lär sig av erfarna medlemmar via att få 
tillgång till gemenskapen på olika sätt. Hur utbredd denna tillgång är skiljer sig mellan 
olika praktikgemenskaper. Tillgången till praktikgemenskapen ses inte som något 
individen passivt observerar utan tillgången involverar individens deltagande och 
engagemang. Individen lär genom deltagande, engagemang och därmed anpassning till 
praktikgemenskapen. Nybörjare utvecklar successivt en generell förmåga av vad som 
konstituerar gemenskapen för att sedan anpassa sig till denna. Förmågan kan inkludera 
vem som gör vad, vad andra nybörjare gör, vad som krävs av nybörjare eller hur 
erfarna medlemmar pratar, arbetar, vad de tycker om, avskyr eller beundrar. Att lära 
sig att bli en fullvärdig deltagare i en praktikgemenskap innefattar även att individen 
måste veta när den ska prata å den ena sidan och veta när den ska vara tyst å den andra 
sidan. En senare utveckling av identitet ses av Lave och Wenger (1991) som centralt 
för en nybörjares väg till att bli en fullvärdig medlem. Författarna menar att lärande på 
så sätt innebär att man blir en annan person. Genom att man får tillgång till 
gemenskapen, dess aktiviteter och sociala relationer börjar individen definiera sig själv 
i förhållande till dessa. Lärande innebär därför enligt Lave och Wenger (1991) att man 
också förändrar och skapar sig en identitet med hänsyn till de relationerna man får i 
praktikgemenskapen. Att individen känner att den är en del av gemenskapen skapar en 
djupare känsla av mening i dennes deltagande. Individer agerar och deltar följaktligen 
med hänsyn till sina egna erfarenheter och lärdomar men även vad de omedvetet eller 
medvetet förmodar att omgivningen kräver av dem, vad som är godtaget och vad som 
inte är det. Huruvida individer väljer att agera i en situation påverkas av deras tidigare 
erfarenheter samt vilka förväntningar som de uppfattar existera i de olika 
omgivningarna (Lave & Wenger, 1991). 
 
Att bli en fullvärdig deltagare i en praktikgemenskap involverar sammanfattningsvis 
att individen engagerar sig med teknologin och redskapen i praktikgemenskapen samt 
deltar i de sociala relationerna. Detta kräver inte bara större ansvarsområden och större 
åtagande av individens ansträngning och tid. Utan även att individen identifierar och 
befattar sig med kulturen i praktikgemenskapen och ser sig själv som en betydelsefull 
utövare i denna (Lave & Wenger, 1991). Vägen till att bli en fullvärdig deltagare i en 
praktikgemenskap blir möjlig genom legitimt perifert deltagande som i sammandrag 
innebär att: 
 
• Erfarna medlemmar hjälper nybörjare och ger tillgång till gemenskapen 
• Nybörjare deltar och anpassar sig till gemenskapen, genom att till exempel lära sig 

att veta vad som förväntas av den själv och av andra 
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• Nybörjare identifierar sig slutligen med praktikgemenskapen och ser sig själva 
som en del av denna 

4.3 Roger Säljös lärande i praktiken 
 
Det sociokulturella perspektivet handlar dels om hur olika individer tar till sig och 
formas genom deltagande i samhällets kulturella aktiviteter och sedan på vilket sätt de 
brukar redskapen som kulturen har konstruerat (Säljö, 2000; Säljö 2005). Lärandet ses 
som ett resultat av all mänsklig verksamhet, det återfinns i både samtal, handlingar och 
händelser, i varje situation skapas en möjlighet för individer eller större grupper att ta 
med sig något som kommer kunna nyttjas i en framtida situation. Människan har en 
tendens till att hålla liv i kunskaper, ta vara på dessa för att sedan lära och utveckla nya 
insikter. De kunskaper och färdigheter som formar människans erfarenheter är något 
som utvecklas mellan individer och har hämtas från samhället. Lärandet kan liknas 
med att tillägna sig för att sedan kunna utvecklas till en individ som kan hantera 
vardagliga situationer, på så sätt föregår lärandet utveckling inom det sociokulturella 
perspektivet. För att kunna skapa en bild av hur människan lär och utvecklas måste 
dennes kunskaper och färdigheter sättas i relation till den omgivningen som den 
befinner sig i, samt till vilka redskap och utmaningar som finns till hands (Säljö, 
2005). Därmed kommer exempelvis en individ som växer upp i västvärlden idag, dels 
att lära sig att läsa och skriva samt med stor sannolikheten kunna hantera datorer och 
andra utvecklade tekniska produkter. Människan använder sig av papper, penna och 
annan modern teknik för att kunna minnas och återskapa det som tidigare har varit. 
Precis som stora organisationer bland annat använder sig av komplexa databaser för att 
kunna lagra kollektiva kunskaper och erfarenheter från olika moment i arbetet (Säljö, 
2000).  
 
Hur människan faktiskt lär sig kan inte reduceras till endast en teknik, metod eller en 
specifik plats, utan flertalet av alla insikter och färdigheter inhämtas inte från 
traditionella lärsammanhang som i skolan. Lärandet skapas även i miljöer som inte har 
det huvudsakliga syftet att generera och förmedla kunskaper, utan de uppstår 
exempelvis tillsammans med vänner eller på arbetsplatsen (Säljö, 2005). Vidare kan 
kunskap ses som en process som konstant återskapas och förnyas, därmed måste 
människan se på lärandet på olika sätt beroende på vilken historisk period den befinner 
sig i. Huruvida kunskapen ses som användbar och funktionell förändras ständigt med 
påverkan från omvärldens krav, det vill säga att i samband med att samhällets 
komplexitet ökar så ökar även behovet av en mer komplicerad kunskapsförmedling 
(Säljö, 2000). 
 
Inom det sociokulturella perspektivet väljer Säljö (2005) att tolka Vygotskys begrepp 
kulturella redskap. Dessa ses som språkliga och intellektuella samt fysiska redskap 
som kan användas för att skapa en förståelse för hur människan skall se på sin omvärld 
och för hur de skall agera i olika vardagliga situationer. Redskapen ses mediera 
omvärlden för människan och den länkar samman människor via redskap med 
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omvärlden i olika vardagliga aktiviteter (Säljö, 2005). Människan som biologisk 
varelse är född med ett antal begränsningar, exempelvis kan den inte sitta inne på för 
stora mängder med information eller flytta på ett tungt föremål helt själv. Redskapen 
bidrar till att lösa praktiska problem som människan ställs inför i vardagen samtidigt 
som de är behjälpliga för att individen skall kunna fungera i en fysisk verklighet. Det 
blir en fråga om att kunna hantera sådant som finns bortom människan som gestalt och 
dess hjärna (Säljö, 2000). Begreppet kultur är även något som Säljö (2000) och Säljö 
(2005) använder sig av och människan ses som en kulturbyggande varelse som föds in 
i en kultur och övertar omgivningens redan existerande förståelse av omvärlden.  När 
redskapen inom kulturen börjar brukas kommer människan få en liknande uppfattning 
om omvärlden. Inom kulturen existerar de fysiska och språkliga redskapen som har 
skapas genom människans förmåga att kunna samla ihop erfarenheter, gemensamma 
kunskaper och insikter för att sedan kunna bruka dem för sitt syfte. Detta sker även 
genom interaktion med omvärlden, då värderingar, idéer och kunskaper inhämtas 
tillsammans med de fysiska redskapen. Kulturen kan ses som både materiell och 
immateriell och utvecklingen av de båda resurserna går hand i hand (Säljö, 2000). 
 
Inom det sociokulturella perspektivet lämnas stor plats och betydelse åt de 
kommunikativa processerna för lärandet och utveckling, det finns ett fokus på hur 
människan tar till sig det som är skapat och kommunicerat genom kulturen. Med hjälp 
av kommunikationen får den enskilda individen ta del av kunskapen. Det hjälper 
människan att samla och kommunicera erfarenheter med varandra samt bidrar även, 
precis som de fysiska redskapen, med att mediera omvärlden och göra den meningsfull 
för oss.  Språket kan ses som ett fenomen som kan lagra insikter och kunskap hos både 
individer och kollektiv. Det hjälper individen att kunna urskilja likheter och skillnader 
mellan problem som den stöter på i vardagen, för att därpå kunna dela, diskutera och 
lära av de inhämtade erfarenheterna som individen bär på. Språket är en bidragande 
faktor för att människan skall kunna analysera och resonera om olika konkreta 
agerande, det är den mest unika komponenten i mänskligt kunskapsbildande (Säljö, 
2000; Säljö 2005). När människan ställs inför ett problem, försöker den mentalt 
fokusera på vad den är ute efter och komma fram till att handskas med det som står 
inför dem, Säljö (2000) uttrycker det på följande sätt: 
 

Vi försöker mentalt fixera vad vi är ute efter, vi prövar, smakar på och förkastar 
alternativ och tillslut lyckas vi i bästa fall komma fram till vad vi söker efter för 
att komma fram till det vi söker, vilket förhoppningsvis är en lösning (Säljö, 
2000, s. 109).  

 
Vidare diskuterar Säljö (2005) hur människan tolkar den verkligheten som den har 
stött på i interaktionen med andra och huruvida erfarenheterna därifrån i ett senare 
skede kommer att användas som en form av resurs för att vi ska förstå och kunna 
kommunicera i kommande situationer. De medierade redskapen är en resurs som 
hjälper människan att handla i komplexa situationer, kommunicera med andra för att i 
slutändan förhoppningsvis lösa problem som de står inför. Säljö (2000) 
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uppmärksammar språkets utpekande funktion och människan kan tack vare olika 
kategorier inom deras språkbruk både benämna och peka ut saker i deras omvärld. 
Kraften ligger även i att språket gör det möjligt att samtala om något som faktiskt inte 
finns närvarande för stunden, utan de kan uttrycka något som har hänt tidigare eller 
något som människan vill ska hända i framtiden. Vidare hjälper det människan att 
kommunicera och lyfta upp olika abstrakta företeelser, exempelvis om specifik 
tillfällen kan upplevas som ångestfyllda, eller oroväckande, för att sedan tillsammans 
skapa en ny förståelse och nya lösningar på problematiken som individen ställs inför 
(Säljö, 2000). Avslutningsvis kan det språkliga brukets ses som en process som bidrar 
till att människan inte på egen hand behöver gå igenom alla erfarenheter som är av 
betydelse under deras livstid. Utan detta kan individen få tillgång till genom att andra i 
dennes närhet berättar vad de har gått igenom, lärt sig, hört eller läst (Säljö, 2005). Om 
man vill studera lärande inom ett sociokulturellt perspektiv menar Säljö (2000) att man 
måste ha tre olika men samverkande företeelser i åtanke: 
 
1. Utveckling och användning av intellektuella (eller psykologiska/språkliga redskap) 
2. Utveckling och användning av fysiska redskap (eller verktyg) 
3. Kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklat former för 

samarbete i olika kollektiva verksamheter (Säljö, 2000, s. 22-23) 

5. Metod  
5.1 Val av metod   
För att finna svar på våra formulerade frågeställningar har vi valt att använda oss av en 
kvalitativ ansats. Tanken är att genom kvalitativa intervjuer tillsammans med våra 
informanter kunna framställa och producera data som hjälper oss att beskriva och 
förstå vårt ämne utifrån deras synvinkel och uppfattningar (Kvale & Brinkmann, 
2014). Syftet med denna uppsats är att utifrån medarbetares och chefers perspektiv 
undersöka hur månadssamtalet bidrar till medarbetares fortsatta utveckling och 
lärande. Utifrån vårt syfte valde vi en kvalitativ ansats med förväntan om att den 
skulle hjälpa oss att fånga upp levande och mellanmänskliga situationer som kan 
fortgå i samtalet. Vi hoppas finna nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa 
aspekter i vårt kommande empiriska material för att sedan kunna finna svar på våra 
frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2009).  

5.2 Urval  
 
Till en början så hade vi kontakt med ett flertal företaget inom bemanningsbranschen 
men fick tyvärr återkoppling om att det inte fanns tid till att utföra intervjuer hos dem. 
Till vår fördel hade vi tidigare kontakt med ett bemanningsföretag och vi valde att 
vända oss till dem då de fanns nära till hands och de anställda gick med på att ta sig tid 
för en intervju trots deras hektiska schema. Vi har valt att använda oss av ett 
målinriktat urval och vi har på ett strategiskt sätt samlat in personer som är relevanta 
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för att kunna besvara vår frågeställning. Detta kan även liknas som en form av 
bekvämlighetsurval, då tillgänglighet av dessa individer var avgörande samt att detta 
på ett effektivt sätt genererade att flera intervjuer kunde bokas in relativt smidigt. Ett 
målinriktat urval har hjälpt oss att kunna komma i kontakt med personer inom olika 
affärsområden. Det fanns även en önskan om att inte intervjua chefer och medarbetare 
som arbetar inom samma arbetslag, detta för att inte medarbetaren eller chefen skall 
känna att vi ställer deras utlåtanden mot varandra. Hur informanterna har valts ut är 
dock något som kan påverka studiens generaliserbarhet och ett sannolikhetsurval hade 
varit att föredra om det är en prioritering att resultatet skall kunna generaliseras 
(Bryman, 2011). 

5.3 Genomförande  
 
Företaget som vi har utfört studien hos har kontor belägna i Stockholm och vi valde att 
skicka ut förfrågningar till en av dessa på grund av tidigare kontakter. För att få 
tillgång till rätt antal personer att utföra intervjuer med valde vi att göra en personlig 
och muntlig förfrågan till sju stycken utvalda Consultant Managers och Team 
Managers för att se deras intresse att delta i vår studie. Utifrån de som hade förfrågats 
svarade alla ja till att delta. De personer som vi har valt att genomföra våra intervjuer 
med arbetar inom en bransch med högt tempo, därmed hade vi svårt att kunna boka in 
alla våra intervjuer under den perioden då vi skulle vistas i Stockholm. På grund av 
detta valde vi att utföra alla våra intervjuer via telefon och vi planerade in en tid med 
var och en samt rekommenderade intervjupersonerna att hitta en lugn och ostörd miljö 
för intervjutillfället. Innan intervjuerna skickades ett missivbrev (se Bilaga 1) via mail, 
detta innefattade informerat samtycke om studiens syfte och dess struktur. I mailet 
framgick även i vilken mån deras identitet kommer vara skyddad samt att det finns 
möjlighet att ta tillbaka sin medverkande när som helst under studiens gång. En mer 
detaljerad genomgång av dessa hänsynstaganden kommer i avsnittet “Etiska aspekter”. 
(Kvale & Brinkman, 2014). Dessa aspekter togs även upp via telefon innan intervjuns 
start för att säkerställa att informationen från missivbrevet hade nått fram. Vidare 
informerade vi om att intervjun kommer att spelas in och detta godkändes av 
informanterna. Vi värderade att de skulle känna sig etiskt medvetna och på sätt trygga 
med oss som intervjuare.  
 
För att skapa en struktur i samtalet inledde vi med att berätta om syftet med intervjun, 
att den kommer att pågå i ca fyrtio minuter samt frågade ifall informanten hade några 
frågor som de ville ha svar på innan vi satte igång. Vid samtalets start sattes 
ljudinspelning på våra iPhones igång och när samtalet avslutades stängdes de av. 
Innan de riktiga intervjuerna hade vi även testat vår utrustning för att inte riskera dålig 
kvalité på ljudet. Vi valde att utföra semistrukturerade intervjuer, det vill säga att det 
fanns en viss grad av struktur genom en utformad intervjuguide men att det även fanns 
inslag av viss flexibilitet genom utrymme för exempelvis uppföljningsfrågor (Bryman, 
2011). Två stycken intervjuguider (se Bilaga 2 & 3) utformades, en för chefer och en 
för medarbetare och i sin helhet så var de relativt lika. I utformningen av våra 
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intervjuguider var vi mycket noggranna med alltid ha våra frågeställningar i åtanke 
och vilken information vi behövde för att kunna besvara dessa. För att skapa 
ytterligare struktur valde vi att dela in vår intervjuguide i övergripande kategorier 
kring månadssamtalet. Vi startade med enkel bakgrundsinformation gällande bland 
annat kön och anställningstid, för att sedan gå vidare in på ett fåtal lättsamma 
öppningsfrågor för att skapa en god stämning i intervjun. Därefter delade vi in 
frågorna om månadssamtalet i ytterligare tre kategorier för att kunna få ett bredare 
perspektiv. Kategorierna i intervjuguiden behandlade aspekter innan, under och efter 
samtalet. Vi hade en önskan om att strukturen och därmed indelningen skulle hjälpa 
informanterna att känna en trygghet i vart intervjun skulle leda. Dock så fanns det 
utrymme för att vara flexibel och byta plats på frågorna då de inte var beroende av 
varandra i någon specifik ordningsföljd. I enlighet med detta försökte vi även att vara 
lyhörda inför allt intervjupersonens svarade för att faktiskt kunna följa upp detta på ett 
bra sätt.  
 
När vi utformade våra frågor hade vi hela tiden i åtanke att använda oss av ett enkelt 
och tydligt språk och inga komplicerade uttryck eller långa frågor som kan uppfattas 
olika av informanterna. Frågornas utformning fick inte heller vara för specifika eller 
på något sätt ledande i sin karaktär (Bryman, 2011). För att skapa förtroende hos 
informanterna la vi stor vikt vid att läsa på om företaget innan för att vara kunniga 
inom ämnet. Vidare ansåg vi det var viktigt att uppvisa en öppenhet och en förståelse 
för informanterna, att vi accepterade deras tystnad och lät dem fundera över sina svar 
på frågorna. Under intervjuernas genomförande värderade vi att båda skulle vara med, 
en av oss höll i intervjun och ställde frågor medan den andra antecknade intressanta 
utlåtanden. Detta anser vi kan ses som en form av grov transkribering, därmed har 
analysen av det empiriska materialet redan här satts igång. 

5.4 Material  

5.4.1 Företaget 
Vi har fått möjligheten att genomföra våra intervjuer på ett bemanningsföretag som på 
daglig basis arbetar med rekrytering och bemanning. Våra intervjuer utfördes med 
anställda Consultant Manager och Team Manager som arbetar på ett av deras kontor i 
Stockholm. Tjänstemännen som arbetar på kontoret är inriktad på affärsområden som 
finans och ekonomi, teknik och lager, IT samt försäljning. Valet av företaget grundar 
sig i att de anställda på företaget minst en gång i månaden tillsammans med sin chef 
genomför det månadssamtalet som väckt vårt intresse samt ligger till grunden för våra 
formulerade frågeställningar. Utöver detta fanns även interna kontakter som 
underlättade vidare initiala kontakter med informanterna som kunde besvara våra 
intervjufrågor.  

5.4.2 Intervjupersoner  
Vi ämnade intervjua personer som i sitt vardagliga yrke deltar i 
månadssamtal.  Eftersom vi vill urskilja hur chefer respektive medarbetare ser på sina 
uppgifter i samtalet har vi vänt oss till både de deltagande Team Managers samt 
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deltagande Consultant Managers. Inom de två befattningarna finner vi personer med 
varierande anställningsperioder, de Consultant Managers som vi har intervjuat är alla 
relativt nyanställda och deras anställningsperioder sträcker sig från åtta månader till 
fyra år. Gällande Team Managers sträcker sig deras anställningsperiod från fyra år till 
sex och ett halvt år. Vi intervjuade sju personer totalt, fyra Consultant Managers som 
bestod av tre kvinnor och en man samt tre Team Managers som bestod av två kvinnor 
och en man. Att intervjua sju personer i en kvalitativ studie kan ses som ett önskvärt 
antal för att kunna göra mer ingående tolkningar av intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 
2014).  
 

5.4.3 Intervjumaterial och ljudfiler  
Med utgångspunkt i intervjuguiden genomfördes totalt sju intervjuer, den längsta 
intervjun varade i trettiosju minuter och den kortaste varade i arton minuter, resterande 
intervjuer varade mellan tjugosju och trettiofem minuter.  Alla intervjuer spelades in 
och sparades på våra iPhones, detta för att vi i ett senare skede skulle kunna 
transkribera och analysera det inhämtade materialet samt kunna göra en noggrann 
analys av vad våra informanter hade gett för uttalanden (Bryman, 2011). I kommande 
text och vid citat kommer vi att benämna informanterna med förkortningar (se tabell 
1), detta för att inte avslöja deras identitet. Consultant Manager förkortas med CM vid 
citat men som medarbetare i löpande text samt Team Manager som TM vid citat och 
som chefer i löpande text. Benämningen medarbetare och chefer har valts på grund av 
att det genererar en mer lättläslig och förståelig text för läsaren.  
 
 

IP CM 1 Kvinnlig Medarbetare 

IP TM 2 Kvinnlig Chef 

IP CM 3 Kvinnlig Medarbetare 

IP CM 4 Manlig Medarbetare 

IP TM 5 Manliga Chef 

IP CM 6 Kvinnlig Medabetare 

IP TM 7 Kvinnlig Chef 

 
Tabell 1. Förkortningar på Consultant Manager och Team Manager  

5.5 Databearbetning 
 
Efter att vi hade genomfört alla våra sju intervjuer satt vi oss ner och transkriberade 
vårt material, det transkriberades ordagrant utifrån talspråket som informanterna 
använde. För att underlätta transkribering använde vi oss av en funktion i iTunes som 
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kunde hjälpa oss att sakta ner informanternas röster och även stoppa och spola tillbaka 
om det fanns extra intresse för vissa sekvenser. På så sätt underlättades skrivprocessen 
och transkriberingen blev mer effektiv. Redan under detta stadie kunde vi inleda vårt 
tolkningsarbete och bekanta oss med materialet mer djupgående (Kvale & Brinkmann, 
2014). Efter att vi hade transkriberat klart alla texter lyssnade vi ännu en gång 
tillsammans igenom dem för att säkerställa att inga delar hade glömts. Sedan skrevs 
allt material ut för vidare och djupare bearbetning. I det första skedet valde vi att ha 
kvar namn på personer, kontor och företaget som informanterna nämnde. Det gjorde vi 
på grund av att det skapade betydelse för vår bild av materialet i sin helhet. I ett senare 
skede när citat valdes ut från materialet så censurerades detta för att i största möjliga 
mån hålla våra informanter anonyma.  

5.6 Analys och tolkning av data  
 
När vi har tolkat och analyserat vårt empiriska material har vi valt att röra oss fritt 
mellan olika analytiska och tekniska begrepp för att plocka ihop passande verktyg 
vilket också kan benämnas som Bricolage (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi har dels 
inspirerats av fenomenografin som metodansats som beskriva av Dahlgren och 
Johansson (2009) samt Rennstam och Wästerfors (2011) tankar om hur kvalitativt 
material skall analyseras. Efter att ha transkriberat vårt material satte vi oss ner för att 
flertalet gånger läsa igenom våra texter och bekanta oss med materialet mer ingående. 
Vi startade med att koda materialet genom att utforma olika teman, dessa utformades 
dels med våra frågeställningar i åtanke men även med de begrepp som finns inom vårt 
valda teoretiska ramverk. Vi fokuserade på det som var återkommande flertalet gånger 
i det empiriska materialet men även uttalanden som skilde sig markant åt gällande 
informanternas erfarenheter av månadssamtalet. Vi gjorde anteckningar om liknande 
uttalanden i texten som vi kunde gå tillbaka till när våra teman var konstruerade. 
Samtidigt som vi spelade in intervjuerna antecknades intressanta uttalanden på våra 
datorer, dessa anteckningar tog vi även hänsyn till när vi kodade det empiriska 
materialet. Det vi senare fann som betydelsefullt mynnande ut i följande teman (se 
tabell 2).  
 
Styrkor och svagheter Förändringsplaner HR-verktyget 
Engagemang och aktivitet Utveckling och lärande Positiva aspekter 
Negativa aspekter Dimensioner Karaktär 
Uppfattningar  Uppgifter Kultur  
 
Tabell 2. En första formulering av analytiska teman  
 
För att inte missa någon viktig aspekt valde vi till en början att dela in materialet under 
alla de teman som räknades upp i tabell 2. När våra teman var klara läste vi igenom 
materialet ännu en gång för att dels se till våra tidigare anteckningar men även för att 
finna uttalanden som kunde passa in under de olika teman som vi hade valt. De 
uttalanden som vi fann som signifikanta och betydelsefulla för vårt arbete klippte vi ut 
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och placerade under temat som det hörde ihop med. På varje urklipp skrev vi även dit 
namnet på informanten för att kunna urskilja om det fanns några mönster med vad de 
specifika individerna hade sagt. De urklipp som vi gjorde skall ligga till underlag för 
våra analyser och eftersom vi ville ge en kort med representativ bild av fenomenet 
valde vi att ha lite längre citat. Vi ville inte endast klippa ut den meningen som kunde 
ses som central, då detta kunde resulterat i att citat togs ur sammanhanget och blir 
svårt för läsaren att förstå (Dahlgren & Johansson, 2009).   
 
Efter att vi hade placerat ut de uttalanden som passade in under våra teman så 
sammanställde vi alla citat från samma tema på ett papper, detta för att kunna skapa en 
tydlig överblick i vad vi hade för material att arbeta med. Alla uttalanden granskades 
noggrant för att kunna sortera bort sådant som inte var relevant men även för att 
urskilja om ett uttalande skulle kunna passa in under flera teman, vi eftersträvade att 
skapa så exklusiva och uttömmande teman som möjligt (Rennstam & Wästerfors, 
2011). Till en början hade vi ett brett spektrum med många teman, men flertalet av 
dessa valdes bort eftersom vi ansåg att de inte bidrog med någon vidare förståelse till 
våra frågeställningar. Vissa teman kunde vi slå samman då vi ansåg att de 
kompletterande varandra. Tre teman som vi valde att föra samman till ett, var styrkor 
och svagheter, förändringsplaner, HR-verktyget. Temat döptes efter att vi konstruerat 
vår resultat- och analysdel till upprätthållandet av en ständigt pågående 
utvecklingsprocess. Vi startade därefter vår skrivprocess som kom att leda till den 
resultat- och analysdel som presenteras i uppsatsen. När vi döpte våra nuvarande 
resultat- och analysdelar anpassade vi dessa efter specifika moment som vi fann 
bakom informanternas uttalanden, vi ville framhäva det mest signifikanta i materialet 
(Dahlgren & Johansson, 2009). De övriga teman som konstruerades efter vår kodning 
kom senare att benämnas som; medarbetarens ansvar, att lära sig tänka rätt och 
kulturella värderingar – ett mål i sig.  

5.7 Metoddiskussion och studiens giltighet och tillförlitlighet 
 
Begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet och dess förhållande till 
kvalitativ forskning är något som diskuteras friskt av metodförfattare (Bryman, 2011; 
Kvale & Brinkmann, 2009; Ahrne & Svensson, 2011). Diskussionen handlar vidare 
om begreppens applicering på kvalitativ forskning. Rent definitionsmässigt syftar 
begreppen i sin renaste form att beskrivas i termer av mätning, vilket i sin tur inte är 
det främsta intresset i den kvalitativa metoden. Reliabilitet betyder kortfattat hur 
tillförlitlig mätningen är medan validitet avser att bedöma i vilken utsträckning man 
mäter det man vill mäta (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). Kvale och 
Brinkmann (2009) förkastar dock inte begreppen helt utan väljer istället att formulera 
dem i termer som är mer applicerbart för intervjuforskning. I förhållande till intervjuer 
menar Kvale och Brinkmann (2009) att reliabilitet behandlar studiens konsistens samt 
tillförlitlighet. Med hjälp av validiteten vill man veta om en metod studerar vad den 
ämnar studera samt i vilken grad dess observationer speglar de fenomen forskaren 
intresserat sig för. Vad som är valid kunskap handlar då även i sin tur om vad som är 
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sanning. Forskarens skicklighet menar Kvale och Brinkmann (2009) är något som är 
avgörande för en kvalitativ studies reliabilitet och validitet och en stor del i detta 
handlar om hur frågorna i intervjun ställs och att forskaren ställer rätt frågor på rätt 
sätt. 
 
Vi har valt att utgå från en intervjuguide med semistrukturerade frågor. Tanken bakom 
detta val var att vi redan hade specifika frågeställningar som vi ville ha svar på och 
ville därför utforma frågor som vi ansåg berörde dessa frågeställningar. Följande 
kräver dock att vi har lyckats utforma frågor som faktiskt undersöker det fenomen vi 
avser att studera. I en kvalitativ intervju är det en fin balans mellan att få uttömmande 
svar av informanterna inom det område man vill undersöka, utan att begränsa och 
öppet leda informanterna i en viss riktning (Kvale & Brinkmann, 2014). Denna balans 
har vi försökt uppnå genom att utforma och ställa öppna och icke-ledande frågor i den 
grad att informanterna inte kan svara ”ja eller ”nej”. Under samtalets gång har vi även 
försökt vara lyhörda och försökt få intervjupersonerna att utveckla sina berättelser, 
genom uttryck som “berätta mer, skulle du kunna utveckla det” samt använda oss av 
ett tydligt och begripligt språk. Redan innan studiens början har vi haft en insikt i och 
förkunskaper för företagets interna uttryck och förhållningssätt. Följande kan å ena 
sidan ha gjort det enklare för oss att förstå sammanhanget i intervjuerna och 
tolkningen av det empiriska materialet samt att onödig tid inte behövde tas för att 
förstå dessa i detalj. Å andra sidan kan vår förkunskap och insikt resulterat i 
förutfattade meningar och tolkningar av dessa uttryck och förhållningssätt i intervjun. 
Även för informanterna finns risken att de under intervjun kan ha tagit viktiga detaljer 
för givet då de vet att det redan finns en insikt i företaget och dess arbetsuppgifter 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Följande har vi haft i åtanke och försökt motverka 
genom att be informanterna definiera alla de uttryck och begrepp som de tagit upp. De 
nära och personliga förhållanden som finns till intervjupersonerna kan även ha en 
påverkan på resultatet av intervjuerna på ett negativt sätt. Det kan till exempel uppstå 
risker med tilliten, då informanterna kan känna oro över att informationen skall hamna 
i fel händer och väljer därför inte att ta upp något de anser är genant eller dömande. De 
kan även finnas tendenser till att de försöker att svara på frågorna med vad de tror är 
önskvärda svar (Bryman, 2011). Vi har försökt förhindra detta genom att informera 
om studiens konfidentialitet via missivbrev (se Bilaga 1) samt även gjort en muntlig 
påminnelse innan vi påbörjade telefonintervjun. Vi har heller inte valt att intervjua 
chefer och medarbetare inom samma arbetslag, detta för att deras specifika uttalanden 
inte skall ställas mot varandra.  
 
Målet med en intervju kan ses som den ska vara så djup och inträngande som möjligt 
och att vi valt att använda oss av telefonintervjuer istället för personliga möten kan ha 
en inverkan på detta. I och med att intervjuerna utfördes via telefon kommer inte 
minspel, gäster och kroppsspråk att kunna räknas med. Vi kan således ha gått miste 
om värdefull kunskap (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi hade en önskan om att 
intervjuerna skulle genomföras i så liknande miljöer som möjligt, dock blir det svårt 
för oss att påverka den plats som informanterna väljer då intervjuerna utfördes över 
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telefon. För inte största mån förhindra detta tipsade vi informanterna om att hitta en 
tyst och lugn plats för intervjun. Intervjuer över telefon kan dock eventuellt underlätta 
för informanter att svara på känsliga frågor då det inte blir lika intimt. När man utför 
en intervjuanalys kan en vanlig invändning vara att ”olika uttolkare hittar olika 
innebörd i samma intervju” (Kvale & Brinkmann, 2009, s.227). Under tolkningen av 
våra intervjuer har vi varit två personer och därmed kan vi ha tolkat och kodat vårt 
material olika, det är dock en omöjlighet att vi skall kunna se materialet med exakt 
samma ögon. För att förhindra detta har vi diskuterat våra uppfattningar om samtalet 
innan analysen startade. Vi försökte att se variationen av våra tolkningar som ett sätt 
att få en mer nyanserad beskrivning av månadssamtalet.  
 
För att studie skall ses som trovärdig kan till stor del bero på hur pass grundligt den är 
presenterad, därmed har vi varit noggranna att redovisa varje steg och haft fokus på att 
vara transparenta i vår studie, för att läsaren enkelt skall kunna urskilja hur vi har gått 
tillväga. Kvale och Brinkmann (2009) hänvisar detta till forskarens 
hantverkarskicklighet och även detta är en aspekt som kan påverka studiens validitet. 
Vi har försökt att upprätthålla nivån på vårt hantverk genom att dels innan vi 
utformade våra intervjufrågor granska medarbetarsamtalet i form av tidigare 
forskning. Detta gav oss även användbara kunskaper och en förståelse för 
medarbetarsamtalet som gör att vi kan vara mer säkra på att utformningen av våra 
frågor faktiskt kommer att mäta det som vi söker svaret på (Kvale & Brinkmann, 
2009). Att vi ha granskat medarbetarsamtalet innan utformningen av vår intervjuguide 
kan påverka dess reliabilitet. Något som vi dock har tagit i beaktning är att all vår 
tidigare forskning har genomförts i USA och både företagskulturen och förhållandena 
kan skilja sig mot hur det svenska arbetslivet är uppbyggt. De skilda förhållandena är 
något som vi har haft i åtanke i vår diskussion, det går att se på skillnader och likheter 
mellan de olika samtalen men vi kan inte göra några exakta uttalanden. Något som vi 
även är medvetna om är att månadssamtalet som aktivitet kan se annorlunda ut på 
olika företag, det finns ingenting som säger att de kommer vara uppbyggt på liknande 
sätt inom en annan organisation. Vi har inte haft i åtanke att kunna generalisera vårt 
resultat på en population, detta hade inte heller kunnat vara möjligt på grund av vårt 
urval.  Istället så har vi en förhoppning om att studien kommer att kunna bidra med 
kunskaper om vad som karaktäriserar månadssamtalet, hur medarbetare respektive 
chefer ser på sina uppgifter i månadssamtalet samt på vilka sätt månadssamtalen bidrar 
till att utveckla medarbetarna i deras fortsatta vardagliga arbete. De nya kunskaperna 
kan möjligen vara användbara inom andra miljöer i arbetslivet.   
 
I en kvalitativ studie är det nästintill omöjligt att få exakt samma svar vid ett nytt 
intervjutillfälle, detta kan bero på att tanken är att fånga upp personens livsvärld och 
nyanserade beskrivningar, vilka är subjektiva uppfattningar.  De frågor som ställs 
under intervjun kan tolkas olika av informanterna, dels på grund av vem det är som 
ställer frågorna men även huruvida man ställer följdfrågor eller frågor som inte finns 
med i intervjuguiden. Detta är något som kan påverka studiens reliabilitet. För att 
motverka detta hade vi innan intervjun påmint varandra om vad det kan skapa för 
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konsekvenser, för att göra oss själva medvetna om att detta kan ske. Det som vi haft i 
åtanke och som kan ses som en svaghet med intervjun är att det kan finnas en 
problematik i att kunna urskilja vad materialet faktiskt säger om vårt fenomen. En 
rekommendation för att få ett material som kan uttala sig mer ingående om det som 
studeras är att komplettera intervjun med en observation, detta har vi dock inte kunnat 
genomföra på grund av tidsbrist (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011).  

5.8 Etiska aspekter  
 
I vårt arbete med uppsatsen har vi valt att utgå från Vetenskapsrådet (2011) riktlinjer 
för samhällsvetenskaplig forskning och deras fyra huvudkrav; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Med anknytning till den 
inledande kontakten med våra informanter mailade vi ut ett missivbrev (se bilaga 1), 
där vi beskrev studiens syfte samt vad deras svar kommer användas till. Innan varje 
intervju frågade vi även om deltagarna tagit del och läst missivbrevet samt påminde 
dem vad deras deltagande innebar, att de hade möjlighet att avsäga sitt deltagande 
samt att deras svar kommer behandlas konfidentiellt. Informanterna fick även 
erbjudandet att ta del av studien när den var klar och godkänd. Vi har försökt 
avidentifiera deltagarna och organisationen genom att inte skriva ut deras namn samt 
att även bara intervjua chefer och medarbetare från skilda arbetslag. Detta betyder att 
inga chefer eller medarbetare kommer att kunna prata om varandra i intervjuerna och 
studien. I bilaga 1 återfinns mer utförligt hur vi valt att utgå från vetenskapsrådets 
(2011) olika riktlinjer. 

6. Resultat och analys  
I det insamlade empiriska materialet har våra informanter använts sig av interna termer 
och språkbruk från deras organisation, utifrån vårt material har vi har valt att definiera 
dessa i löpande text för att de ska förstås i sitt sammanhang. När vi i citat använder 
tecknet […] betyder det att vi har utelämnat meningar som inte vidrör frågan som 
behandlas. Innan resultat och analys presenteras anser vi att det är av betydelse att 
läsaren får en kort inblick i hur månadssamtalet är uppbyggt samt hur våra 
informanters arbetsroller beskrivs. 

6.1 Introduktion resultat och analys  

6.1.1 Månadssamtalet 
Månadssamtalet är ett moment som genomförs en gång i månaden och pågår under 
ungefär en timme. Samtalet följer en tydlig agenda och struktur, med en viss 
flexibilitet för situationer som kan ha uppstått under månaden. Teman som 
återkommande behandlas i samtalet är medarbetarens välmående, prestationer och 
beteenden. Tillsammans skapar också medarbetare och chef konkreta 
förändringsåtgärder för medarbetarens utveckling. Utöver detta är det fritt för 
medarbetaren att förbereda samtalsämnen som denne själv vill ta upp och diskutera.  
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6.1.2 De två arbetsrollerna i korta drag  
En Consultant Manager arbetar med hela rekryteringsprocessen, från kravprofilmöte 
med kunden som i sin tur har ett behov av att anställa nya medarbetare. Efter en 
nyanställning får Consultant Managern ett arbetsgivaransvar för de anställda 
konsulterna. Sedan följer ett ansvar för att följa upp med både kund och konsult och se 
till att samarbetet fungerar korrekt och om det inte gör det se till att omständigheterna 
förbättras.  
 
Team Managern är teamets närmsta chef och har i uppgift att leda gruppen för att 
uppnå bra resultat samt se till att de uppsatta målen från organisationens ledning 
uppfylls. I rollen finns även ett ansvar för att främja utveckling av medarbetarna, både 
gällande deras arbetsuppgifter men även till deras vidareutveckling inom företaget. 
Det är dennes ansvar att varje månad bjuda in till månadssamtalet med medarbetarna i 
teamet. Utöver detta innefattar positionen till en viss del samma arbete som för en 
Consultant Manager. 

6.2 Medarbetarens ansvar 
 
I denna analysansats har vi valt att se på medarbetarens ansvar i månadssamtalet. 
Utifrån våra intervjuer kan vi se ett återkommande mönster om att det ställs krav på att 
medarbetaren skall visa ett engagemang och intresse för deras egen utveckling i 
samtalet. Att vara en ansvarstagande och engagerad deltagare liknas i detta fall med att 
medarbetaren skall vara förbered inför samtalet. Förberedelserna kan handla om att det 
skall vara pålästa på sina resultat och siffror från tidigare månad. 
 

Jag vill att de kommer förbereda på förra månadens resultat, istället för de under 
vårt samtal ser att ”oj jag hade ju en jättebra omsättningsmånad, vad bra!”. Då 
skulle jag fråga: Vad är du mest nöjd med, eller vad är det som gör att du har 
lyckats så bra den här månanden? Istället för att de kommer till samtalet som jag 
vill och att man har förberett sig innan. Jag har gjort en jättebra 
omsättningsmånad, men vad beror det på? (IP 3 TM). 
 
Jag vill att man är förberedd och att man tar de att man är där med full närvaro 
och att de är liksom, jaa, man verkligen är engagerad i mötet. För de är en 
timme som jag tar å dem tar och ja vill verkligen att båda två ska få ut nånting 
av det (IP 7 TM). 

 
Utifrån IP 3 TM och IP 7 TM uttalanden skall medarbetaren inte endast vara påläst på 
sitt resultat utan de måste även var insatta och engagerad i sin egen prestation. 
Medarbetaren måste ha reflekterat över vad den är nöjd med från tidigare månad samt 
vad de tror är anledning till att de har lyckats prestera ett bra resultat. Om en 
medarbetare upplever att det har stött på problem i deras vardagliga arbete uppmanas 
de att ta upp detta under samtalet. Detta förutsätter dock att medarbetaren redan innan 
samtalet har reflekterat och helst formulerat en eventuell lösning på hur problemet 
skall hanteras. Om medarbetaren deltar i samtalet utan att ha läst på ses det som 
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negativt utifrån chefens perspektiv. Det finns en önskan om att medarbetaren skall 
uppvisa engagemang i att vara där med ”full närvaro”. Medarbetaren ges plats i 
månadssamtalet och har ett ansvar i att både kommunicera och formulera sina tankar 
om den gångna månaden. Som IP 7 TM uttrycker sig kan det handla om vad 
medarbetaren är mest nöjd med och vad de har lyckats bra med men även vad detta 
beror på. Inom det sociokulturella perspektivet ses språket som den mest unika 
komponenten i mänskligt kunskapsbildande. Att medarbetarens engagemang och 
ansvar i samtalet lyfts upp kan förstås utifrån språkets avgörande roll för lärande och 
utveckling. Språket möjliggör människans förmåga att kunna lagra insikter och 
kunskaper samt för att kunna urskilja likheter och skillnader i de problem de ställs 
inför. Följande uttrycks i att medarbetaren ges plats i samtalet och uppmanas vara 
engagerad genom att kommunicera aktivt vad dem faktiskt har gjort för att prestera en 
”jättebra omsättningsmånad”. Att medarbetaren med egna ord får språkligt formulera 
sina goda prestationer bidrar utifrån ett sociokulturellt perspektiv till att lärande kan 
äga rum (Säljö, 2000). Medarbetaren måste dock komma underfund med hur denne 
skall agera i månadssamtalet för att anses vara ansvarstagande och engagerad. Vi 
uppfattar att det finns en förståelse hos medarbetarna att ansvaret och engagemanget 
ligger på dem för att samtalet ska löpa framåt och för att lösningar skall kunna 
konstrueras. 
 

Ja.. det är jag som måste komma med all input egentligen, jag måste vara 
väldigt aktiv. Det ligger mycket på mig att jag skall komma med lösningar och 
förslag själv om jag stöter på problem. Min roll måste vara väldigt aktiv, jag kan 
egentligen inte bara sitta bredvid. Även när vi prata om siffror och KPI:er1 så 
måste jag kunna prata för dem och ge belägg om varför de ser ut som de gör, det 
är för att jag i min roll ska veta vad det är jag gör som är framgångsrikt och vad 
det är jag gör som inte är framgångsrikt (IP 4 CM). 

 
Jag tror mycket ligger på mig själv, det är ju upplagt mycket att det är jag själv 
som ansvarar för vad jag vill ha ut av samtalet. Är jag inte intresserad av att få 
ut någonting så kommer jag inte få det eller (IP 6 CM). 

 
Medarbetarna kan i citatet ovan ses ha en förståelse för sitt eget ansvar över aktiviteten 
i samtalet. Denne skall själv ”komma med all input” för att kunna ge lösningar och 
förslag på problem som kan uppkomma i arbetet. Medarbetaren måste således inhämta 
en kunskap om sin arbetsroll och hur den faktiskt ska agera samt vad som ska ta upp i 
månadssamtalet. Hur medarbetaren har inhämtat denna förmåga skulle kunna ses 
utifrån Lave och Wengers (1991) teori om praktikgemenskap där målet är att 
medarbetaren ska bli en fullvärdig medlem via legitimt perifert deltagande. I 
månadssamtalet får medarbetarna en insikt i hur de skall agera, denna insikt förmedlas 
via de erfarna medlemmarna i praktikgemenskapen vilket i detta fall kan liknas med 
cheferna i organisationen. IP 4 CM och IP 6 CMs kunskap om sin egen roll och hur 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Det interna begreppet KPI:er innefattar de nyckeltal inom organisationen som medarbetarbetarna mäts efter på 
månadsbasis.  
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denne specifikt ska prata om siffror och KPI:er  skulle kunna förstås som ett resultat 
av en anpassning till den förmedlade praktikgemenskapen. Detta sker genom att de 
använder sig av erfarenheter och lärdomar som de erfarna medlemmarna har delat med 
sig av i tidigare månadssamtal. För att tillslut kunna ses som en fullvärdig medlem 
måste de ta hänsyn till vad månadssamtalet kräver av dem och anpassa sig efter vad 
som är godtagbart i organisationen och vad som inte är det. Genom att medarbetarna 
deltar i månadssamtalet får de lära sig att bli en del av organisationen och därmed en 
del i den rådande praktikgemenskapen. Ju fortare medarbetaren kommer till insikt 
desto fortare kan de förflytta sig från legitimt perifert deltagande till att bli en 
fullvärdig medlem (Lave & Wenger, 1991).  

6.2.1 Sammanfattning av medarbetarens ansvar 
Vi har nu redovisat att chefen har en önskan om att medarbetaren skall vara förberedd 
inför månadssamtalet samt medarbetaren ska visa engagemang och ansvar genom 
språklig aktivitet. I vår analys har vi belyst språket som en utmärkande del i 
månadssamtalet och därigenom en avgörande aspekt för medarbetarens lärande och 
utveckling (Säljö, 2000). Vi har även berört månadssamtalen som en del i en 
praktikgemenskap, där medarbetarna deltar genom legitimt perifert deltagande för att 
tillslut kunna ses som en fullvärdig medlem. I detta fall sker legitimt perifert 
deltagande genom att medarbetarna visar engagemang för deras handlingar och 
ansvarar för de problem som de ställs inför (Lave & Wenger, 1991). Det är 
medarbetaren som ska vara den drivande parten för sin egen utveckling. För att detta 
skall vara möjligt måste medarbetaren ha förkunskaper om när den skall delta aktivt 
och när denne skall vara mer passiv i månadssamtalet. Vi menar att dessa 
förkunskaper erhålls i månadssamtalet via aktiv kommunikation med dennes chef samt 
i sin tur en aktiv anpassning av medarbetarna till den rådande gemenskapen.  

6.3 Att lära sig att tänka rätt 
 
I vårt empiriska material har vi funnit att en betydande del av månadssamtalet 
fokuserar på att få medarbetaren att tänka och agera på ett visst sätt. Organisationen 
och cheferna har en tanke om hur medarbetaren ska agera och vad dem ska arbeta mot 
för mål. Det räcker inte enbart med att medarbetarna presterar ett bra resultat, cheferna 
vill även förändra medarbetarnas tankesätt och därmed skapa en delad och gemensam 
syn om vad som är viktigt att fokusera på. 
 

Vi har en CM som var superduktig men totalt ointresserad av resultat [...]men 
efter att vi har suttit i månadssamtalen och hela tiden har gått igenom resultat 
och KPI:er, förankrat vad den innebär för dig, vad  det för kontoret2 vad innebär 
det för företagsnamnet3 i stort. Så har det gått över till att hon har blivit mer och 
mer intresserad av att mål och nå sina mål och KPI:erna och sådär. En jättestor 
förändring är att hon nu är den första som så fort faktureringen är klar går hon 
direkt in och kollar hur hon ligger till mot alla KPI:er (IP 5 TM). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Vi väljer att exkludera kontorets namn.	  
3	  Vi väljer att exkludera företagets namn.	  
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Att som medarbetare kunna förändra eller anpassa sitt tankesätt som i citatet ovan ses 
som positivt utifrån chefens perspektiv och att medarbetaren är intresserad och faktiskt 
strävar efter uppsatta mål är något som uppmanas. IP 5 TMs beskrivning av 
medarbetaren som har förändrat sitt tankesätt gällande dennes egna resultat, mål och 
KPI:er skulle kunna beskrivas utifrån Lave och Wengers (1991) teori om människans 
lärande och deltagande i praktikgemenskaper. Medarbetaren får i månadssamtalet lära 
sig att tänka rätt genom att denne får tillgång till den etablerade synen som finns i 
organisationen. Synen överförs till medarbetaren dels med hjälp av chefens 
erfarenheter och insikter om arbetsuppgifterna och organisationens mål. Chefen kan 
utifrån Lave och Wengers (1991) teori ses som de mer erfarna medlemmarna i 
praktikgemenskapen och deras uppgift är således att erbjuda tillgång till gemenskapen 
och få medarbetarna att aktiva anpassa sig och delta. I ovanstående citat lär sig 
medarbetaren att tänka rätt i den bemärkelsen att de börjar värdera sitt eget resultat i 
större utsträckning. En annan komponent i att medarbetaren skall lära sig att tänka rätt 
är att de faktiskt måste anpassa sitt arbetssätt utifrån de råd som de erfarna 
medlemmarna ger dem. Det räcker inte endast med att vara “superduktig” likt 
medarbetaren i IP 5 TMs citat.  Utan medarbetaren måste även bilda en förståelse för 
vad resultatet innebär för ”kontoret” och ”företagsnamnet” i stort. I förhållande till 
Lave och Wengers teori (1991) kan detta ses som en anpassning av medarbetaren till 
den existerande praktikgemenskapen. Anpassningen syftar dels till att medarbetaren 
skall få en insikt om sin egen betydelse i det stora hela. Hur de kan se på sina 
prestationers påverkan, inte bara hur de bidrar till dem personligen utan även hur den 
bidrar till den kollektiva gemenskapen på kontoret och organisationen i helhet. 
Medarbetaren i IP 5 TMs citat har efter månadssamtalet börjat fokusera mer på sina 
mål och KPI:er. Från att ha varit en person som är helt ointresserad av resultat har 
medarbetaren nu blivit en person som direkt går och tittar hur denne ligger till mot alla 
KPI:er i månadens slut. Det kan därmed uppfattas som att medarbetaren har gjort en 
förändring av sig som person och skapat en ny identitet.  
 
Enligt Lave och Wengers (1991) ses lärandet och skapandet av en identitet som 
oskiljaktiga. Förändringen som medarbetaren har gjort kan därför betraktas som en 
naturlig process och handlar i sin tur om att medarbetaren identifierar och befattar sig 
med praktikgemenskapen samt lär sig bli en betydelsefull deltagare. Vidare tycks den 
största delen av denna förändring ske när medarbetarna är nya och för en som är ny 
verkar månadssamtalet bidra med förslag på hur olika arbetsuppgifter kan hanteras. 
 

För mig som är relativt ny så har de varit mycket med arbetsbelastning och oj 
vad jag har förändrat allt sedan jag kom in. Jag har ändrat min administration, 
då det blir en hel del admin i den här rollen. Att jag har en timme varje dag då 
jag stänger av mailen och mobilen och sitter bara och administrerar för jag har 
så mycket att göra, det hade jag inte i början, då var det kaos (IP 2 CM). 
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IP 2 CM berättar om sina administrativa arbetsuppgifter som denne tidigare har 
upplevt som kaotiska, dessa blir med hjälp av månadssamtalet och de råd som ges av 
cheferna hanterbara.  Råden observeras inte passivt av medarbetaren, utan de 
engagerar sig aktivt och deltar genom att förändra sina administrativa sysslor och 
implementerar det i sitt fortsatta arbete. Utifrån Lave och Wengers (1991) kan de råd 
som medarbetaren får av chefen ses som en tillgång och inbjudan till 
praktikgemenskapen. Denna tillgång involverar individens deltagande, engagemang 
samt i sin tur anpassning och det är även på så sätt individen lär. Att IP CM 2 har 
förändrat sina administrativa sysslor och implementerar chefens råd i sitt fortsatta 
arbete skulle kunna ses som att medarbetaren i det här fallet har fått en tillgång och en 
inbjudan till praktikgemenskapen. Medarbetaren lär sig genom att göra konkreta 
förändringar i sitt eget arbete, detta lärande innefattar medarbetarens deltagande, 
engagemang och därmed anpassning av sitt arbetssätt i förhållande till organisationen. 
Förändringen av medarbetarens arbetssätt skapas i sin tur av de erfarna medlemmarna 
(cheferna) och IP CM 2 utvecklar successivt en förmåga att utföra arbetsuppgifterna 
på ett sätt som är i enlighet med vad praktikgemenskapen (organisationen) vill. Med 
ståndpunkt i chefens perspektiv i förhållande till förändring beskriver de sin egen 
uppgift i samtalet som en coach.  
 

Ja ser mig som ganska coachande, jag går inte in och säger så här skall du hålla 
telefonavstämningar, så här ska du göra intervjuer. Utan mer att gå in och 
skruva på små detaljer, kanske bara rikta in det på ett annat spår egentligen. Om 
det är något fokus område som de behöver jobba, så lyfter man det fokus 
området och ser till att den hamnar på rätt spår igen om den har spårat ut 
litegrann. Egentligen bara skruvar på detaljer (IP 5 TM). 

 
IP 5 TM ser sin egen uppgift i månadsamtalet som en form av vägvisare, vars uppgift 
är att rikta medarbetaren på ”rätt spår igen om den spårat ur litegrann”. Således ska 
chefen i månadstamalet inte peka med hela handen utan bara gå in och justera små 
detaljer. Även om det enbart handlar om små detaljförändringar som IP 5 TM 
uttrycker det, verkar detta ha ett substantiellt inflytande på hur medarbetaren agerar i 
sitt fortsatta arbete vilket illustreras med IP 6 CM citat nedan. 
 

Det kan vara hur jag ska tänka runt ett scenario, hur jag ska tänka kring mina 
resultat.. att jag kanske tänker att jag ska gå åt ett håll men får förslag på att man 
kanske kan tänka såhär och göra åt andra hållet då brukar jag göra det (IP 6 
CM). 

 
IP 6 CM kan beskrivas ha en tilltro och lojalitet till sin chef i den mån att om chefen 
kommer med ett förslag på en åtgärd i dennes arbete accepteras detta. Trots att 
medarbeten har egna förslag på en eventuell åtgärd prioriteras chefens förslag. Denna 
prioritering av chefens förslag före sina egna skulle kunna ses utifrån det Lave och 
Wenger (1991) benämner som den fullvärdiga medlemmen. Att bli en fullvärdig 
medlem innebär att man får en gemensam förståelse för vad situationen innebär, vad 
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den har för betydelse samt hur man ska agera och arbeta. Lärande sker således inte 
genom att man går sin egen väg utan genom förhandling, omförhandling och senare 
anpassning till sin omvärld. IP 6 CM kan ses lära genom att anpassa sig till chefens 
förslag om hur denne ska tänka ”runt ett scenario” eller kring sina resultat, för att 
sedan få direkt återkoppling. Via att medarbetaren får återkoppling på sina egna 
förslag kan månadssamtalet ses som den omvärld Lave och Wenger (1991) benämner, 
där lärande sker genom ständig förhandling och omförhandling. Månadssamtalet kan 
här tolkas som den omvärld som bidrar till konstant återkoppling och anpassning av 
medarbetaren. Om medarbetaren har svårt att anpassa sig så får cheferna en möjlighet 
att gå in och justera detta genom att ge förslag och råd på hur medarbetarna borde göra 
istället. Medarbetarens utveckling och lärande skulle vidare kunna tolkas i termerna av 
hur fort denne anpassar sig till den rådande praktikgemenskapen på hur man ser och 
utför uppgifter inom organisationen (Lave & Wenger, 1991). 

6.3.1 Sammanfattning av att lära sig att tänka rätt 
I denna analysdel har vi betonat att månadssamtalet kan ses som ett redskap för att lära 
medarbetaren hur den ska tänka och agera. Att medarbetaren lär sig att tänka rätt 
betyder rent konkret att de börjar följa och tänka i de riktlinjerna chefen anser är bäst. 
Detta åstadkommer chefen genom att bland annat skapa ett gemensamt intresse och en 
insikt om medarbetarnas egen roll i både det vardagliga arbetet och i organisationen. 
Medarbetarna anpassar sig sedan till chefens önskemål och förändrar både sitt tanke- 
och arbetssätt. Denna anpassning tenderar även att vara som mest utmärkande när 
medarbetarna är nya. I och med att medarbetarna deltar i månadssamtalet lär de sig 
vad organisationen kräver av dem och kan därmed ses som att de förändrar sin 
identitet inom organisationen. Vi menar slutligen på att medarbetarens lärande och 
utveckling kan bedömas i hur fort denne anpassar sig till chefens riktlinjer om hur man 
ska agera och tänka inom organisationen. 

6.4 Upprätthållandet av en ständigt pågående utvecklingsprocess 
 
Månadssamtalet som vi har studerat har vi förstått likt en ständigt pågående 
utvecklingsprocess. Därmed har vi utifrån vårt empiriska material valt att bryta ner 
månadssamtalet i tre beståndsdelar, dessa benämns som styrkor och svagheter4, 
actions5 och HR-verktyget6. Stegen i samtalet anser vi skall ses i relation till varandra 
för att det skall vara möjligt att observera hur utveckling och lärande sker hos 
medarbetaren samt vad det finns för fysiska komplement som bidrar till medarbetarens 
utveckling. Till skillnad mot det årliga medarbetarsamtalet är månadssamtalet ett 
återkommande moment som genomförs varje månad, därmed väljer vi att inte se på 
månadssamtalet som ett enskilt samtal, utan som något ständigt pågående. Ett samtal 
där man inte endast arbetar med vad som händer här och nu, eftersom fokus också 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Översättning från företagets interna begrepp strenghts and needs, dessa behandlar medarbetarens utvecklings och 
framgångsrika beteenden.  
5 Handlar om att man sätter upp mål till medarbetaren som de skall arbete med under nästkommande månad för att 
förändra eller förbättra utmärkande beteenden hos dem själva	  
6	  En intern databas där all information som gås igenom under månadssamtalet samlas.	  
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läggs på återkoppling och uppföljning av medarbetarens arbete från tidigare månader. 
I månadssamtalet uppmärksammas till en början medarbetarens styrkor och svagheter i 
deras arbetsroll vilket de inom företaget benämner som strength and needs. Den 
korrekta översättning från engelska till svenska är styrkor och behov, men då alla 
informanter vi har intervjuat har benämnt behoven som svagheter, väljer även vi att 
använda oss av detta uttryck när vi presenterar och analyserar vårt material. Styrkor 
och svagheter bearbetas i samtalet på månadsbasis, detta är ett obligatoriskt moment 
som ges stort utrymme och som alltid finns med på agendan. I samtalet 
uppmärksammas de positiva och negativa beteenden som är utmärkande för varje unik 
medarbetare och i ett nästa steg skall dessa utvärderas och förändras. 
 

Det är ju det att man kan upptäcka trender […] svagheterna är något som man 
måste förändra eller måste göra annorlunda eller göra mindre eller mer av för att 
man liksom ska bli ännu bättre eller lyckas bättre så det är liksom konkreta 
beteenden som vi jobbar med (IP 7 TM). 

 
Under deltagandet i månadssamtalet väljer chefen att tillsammans med medarbetaren 
lyfta upp och peka ut de beteenden och ”trender” som försiggår i medarbetarens 
vardagliga arbete. Vi ser att detta kan liknas med en aktivitet som skall utlösa ett 
startskott för den utvecklingsprocessen som chefen anser måste ske för att 
medarbetaren skall möjliggöra sina chanser för att förändras. I enlighet med det 
sociokulturella perspektivet kan detta förklaras genom den mest unika komponenten i 
mänskligt kunskapsbildande – språket (Säljö, 2000). Chefen får i samtalet tillfälle att 
interagera och kommunicera ”trenderna” som har upptäckts hos medarbetaren genom 
det Säljö (2005) benämner som språkliga redskap. I enlighet med Säljös (2000, 2005) 
teori om lärande hämtas och formas människans erfarenheter från den rådande 
kulturen och samhället i stort. Med detta i åtanke tolkar vi att chefens uttalanden kan 
ses komma från tidigare deltagande i organisationens kulturella aktiviteter. Synen på 
vad som ses som en styrka eller svaghet utifrån de riktlinjer som har blivit 
kommunicerade till chefen används nu i månadssamtalet och blir ett bidrag till att 
lärarande och utveckling i senare skede möjliggörs för medarbetare. IP 7 TM beskriver 
i citatet ovan svagheter som något som måste förändras eller göras annorlunda av 
medarbetaren, antigen genom att utesluta beteende helt eller genom att ändra det. 
Detta görs genom att lyfta upp svagheten till ytan mellan chef och medarbetare. När en 
förändring har konstaterats blir nästa steg är att tillsammans arbeta fram vad exakt det 
är för steg som medarbetaren kommer behöva stöd med. 
 

Vi kollar om det är något som jag behöver stöd i som inte har gått så bra förra 
månaden. Sen går vi in på mina strength and needs och då brukar vi ta needs 
först för det är lite tråkigt, jag tycker dom är tråkiga. Jag har alltid 
annonsskrivning för det tycker jag är väldigt trist, så det jobbar vi med så det 
blir lite roligare. Även prioritering, hur man prioriterar när man har mycket att 
göra.  Sen går vi in på mina strenght, hur jag jobbar med dom och kollar vad jag 
gör som är bra (IP 1 CM). 
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Medarbetaren IP 1 CM i citatet ovan har tillägnat sig och insett problematiken, de vill 
säga kommit till insikt om sina svagheter annonsskrivning och dennes oförmåga att 
prioritera arbetsuppgifter när det är hög arbetsbelastning. Att faktiskt kunna räkna upp 
sina svagheter uppfattar vi som något medarbetaren skall eftersträva och kan betraktas 
som ett steg i rätt riktning mot förändringen av medarbetarens beteende. Huruvida 
medarbetaren lyckas med detta tros vi kan förklaras och bero på dennes tidigare 
kunskaper och erfarenheter i relation till den omgivning och sociala praktik som den 
befinner sig i. Säljö (2005) menar att de redskap som finns till hands för människan är 
skapade i den kultur och omgivning som den befinner sig i och blir på sätt avgörande 
för hur den kommer att agera och bruka dem. I detta fall ser vi att individen har 
erfarenhet av tidigare månadssamtal och har lärt sig hur proceduren går till, därmed 
vet medarbetaren att svagheterna skall uppmärksammas och diskuteras.  
 
Det är inte endast negativa beteende som läggs i fokus under samtalet utan även 
medarbetarnas styrkor. Dessa ses som framgångsrika beteende hos medarbetaren, 
något som de uppmanas att fortsätta med och göra mer av. I månadssamtalet försöker 
de två parterna tillsammans urskilja vad exakt det är medarbetaren har gjort för att 
prestera framgångsrikt inom det specifika området. Samtalet ämnar även till att 
urskilja hur medarbetaren kan upprätthålla detta beteende samt hur den kan göra det 
ännu bättre till nästa månad.  
 

Vi hade en bra dialog, vi gick igenom alla oktobers tillsättningar och 
anställningar ganska så djupgående och kollade på vad jag har jag gjort här för 
att klara av så bra resultat. Alltså, varför vart det så mycket då, varför klara jag 
av att ha en sådant bra resultat. Och kom fram till olika faktorer som jag kan 
jobba med även nu. Som gör att jag kan klarar mina mål hela tiden och hålla en 
bra nivå (IP 2 CM). 

 
Genom dialog försöker medarbetaren och chefen tillsammans komma fram till de 
faktorer som var avgörande för att medarbetaren IP 2 CM lyckades prestera så bra med 
oktober tillsättningar och anställningar. I enlighet med det sociokulturella perspektivet 
kan detta förklaras som att chefen och medarbetaren på en kollektiv nivå analyserar 
och resonerar om olika ageranden som medarbetaren har utfört, för att i sin tur urskilja 
vilka styrkor som denne faktiskt sitter inne på och skall upprätthålla. Genom att 
kommunicera styrkorna, som i detta fall har resulterat i mycket tillsättningar under 
oktober, tolkar vi även att medarbetaren får en chans att sätta sina egna framgångsrika 
prestationer till ett meningsfullt sammanhang (Säljö, 2000). Utifrån Säljös (2000; 
2005) teori medierar de språkliga redskapen omvärlden för människan och skapar en 
uppfattning om hur den ser ut och omvärlden blir på så vis meningsfull för individen. 
Följande bidrar till att medarbetaren kan komma till insikt om hur dennes tillsättningar 
i oktober har bidragit till det kollektiva inom organisationen. Vidare anser Säljö (2005) 
att människan är en kulturskapande varelse, de använder sig av redan existerande 
redskap som finns i den kulturen som de föds in och brukar dessa. I månadssamtalet 
ser vi tendenser till att chefen tillsammans med medarbetaren arbetar för att bygga 
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vidare på användbara språkliga och intellektuella redskap för att kunna förändra och 
hantera både medarbetarens styrkor och svagheter. Medarbetaren har dels tillgång till 
redan befintliga lösningar som tidigare skapats och genom att lyfta upp och diskutera 
dessa kan man även utveckla nya redskap som de kan använda sig av men även dela 
med sig av till det kollektiva. 
 
När medarbetarens har kommit till insikt om sina styrkor och svagheter, blir nästa steg 
i månadssamtalet att faktiskt konstruera en konkret handlingsplan för hur de skall 
fortsätta arbetet och bearbeta dessa, inom organisationen även kallat actions. 
Anledning till att det läggs mycket vikt vid styrkor och svagheter i samtalet tror vi kan 
grunda sig i en önskan om att skapa underlag för att kunna urskilja och formulera 
konkreta förslag eller verktyg för hur medarbetaren skall arbeta vidare med sina 
styrkor och svagheter. 
 

Vi går igenom strength and needs, styrkor och svagheter som vi jobbar med. 
Det skall fungera som verktyg för att de skall nå sina resultat. De skall komma 
förbereda med hur de har jobbat och hur de kan jobba med sina styrkor och 
svagheter och vad de har sett för påverkan på resultat från de (IP 3 TM). 

 
Hur medarbetaren arbetar med sina styrkor och svagheter är något som följer med dem 
från det ena månadssamtalet till det andra, de ska ha fört ett resonemang kring tidigare 
månadssamtal fokusområden. IP 3 TM beskriver i citat ovan att det är medarbetarens 
uppgift att komma förbered och ha tänkt igenom redan innan samtalet vad 
medarbetaren tidigare har gjort för att hantera sina styrkor och svagheter men även vad 
de kan göra för förändringar längre fram. På så sätt får medarbetaren ta med sig sina 
egna misslyckanden och lyckanden inom deras olika styrkor och svagheter. 
Medarbetaren har likt Säljös (2000) idéer mentalt försökt fixera vad den är ute efter för 
att sedan pröva, smaka och förkasta alternativ för att komma fram till en lösning. På 
ett liknande sätt kan vi förstå hur medarbetaren skall arbeta för att lära och utvecklas 
inom sina styrkor och svagheter från ett sociokulturellt perspektiv. Skapandet av 
handlingsplaner är inte något som endast sker en gång, utan områden som måste 
förändras följer med medarbetaren och bearbetas tills de har lyckats att nå målet med 
deras uppsatta actions.  Vad medarbetare tar till för åtgärder kan ses grunda sig i de 
existerande redskap som redan finns i kulturen. Chefen kan även bidra med tidigare 
kunskaper och hur problemen har lösts, eftersom det språkliga redskapet ses inom det 
sociokulturella perspektivet som en process som hjälper människan att inte behöva gå 
igenom alla erfarenheter som är av betydelse på egen hand (Säljö, 2005). Vi ser detta 
som en form av effektivitet, medarbetaren behöver inte testa sådant som andra har 
använt sig av tidigare utan framgång.  
 
Det sista steget som man använder sig av i månadssamtalet är en intern databas som 
inom organisationen benämns som ett HR-verktyg, detta gör uppföljningen av de 
konstruerade handlingsplanerna möjliga. Under månadssamtalet registreras de ämnen 
som tas upp samt de konkreta actions som medarbetaren skall utföra för att antigen 
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förändra, upprätthålla eller förbättra sina beteenden. Hur medarbetaren faktiskt har 
arbetat med förgående månads actions tas även upp och registreras i den interna 
databasen. Den ger medarbetaren och chefen ett underlag för vidare arbete med 
medarbetarens styrkor och svagheter och den tydliggör att det faktiskt finns något 
konkret att utveckla och lära hos medarbetaren.  
 

All dokumentation från varje månadssamtal sparas, så det finns i HR-verktyget 
hela tiden […] vi följer upp, kollar på de actions eller de fokusområden som vi 
kom överens om vid senaste månadssamtalet. Hur man jobbat med dom, vad har 
hon gjort, kan hon bocka av alla de grejerna som vi har kommit överens om, det 
är bra för vi båda kan ha koll på det (IP 5 TM). 

 
Som IP 5 TM förklarar är den interna databasen uppbyggd så att både chefer och 
medarbetaren har konstant tillträde till informationen. Medarbetaren kan kontinuerligt 
följa upp de handlingsplaner som skall ta dem till de uppsatta målen. HR-verktyget gör 
det möjligt för både medarbetaren och chefen att kunna bocka av de moment som har 
fullföljts, samt kunna urskilja vilka actions som fortfarande ses som utvecklingsbara 
och som medarbetare fortsättningsvis måste arbeta med. Att människan är biologiskt 
begränsad varelse är något som Säljö (2000) uppmärksammar. Utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv kan vi se den interna databasen som ett givande 
kompletterande fysiskt redskap till de språkliga redskapen som används i 
månadssamtalet (Säljö, 2000; Säljö, 2005). HR-verktyget hjälper både medarbetaren 
och chefen att hantera ett praktiskt problem i deras vardag samt hjälper medarbetaren 
att fungera i dennes fysiska verklighet. Det möjliggör att de kan registrera 
informationen om agendan och de konkreta actions som har formulerats på 
månadssamtalet. Redskapet hjälper medarbetaren med att komma ihåg vad denne skall 
arbeta med inom sina specifika styrkor och svagheter. Nya insikter och erfarenheter 
lagras för att kunna bygga vidare på de erfarenheter och kunskaper som finns i den 
rådande kulturen (Säljö, 2000; Säljö, 2005).  
 
Medarbetarna bekräftar att de flera gånger per månad loggar in i den interna databasen 
och stämmer av agendan som de har gått igenom från deras senaste månadssamtal. 
Informationen som har registrerats i den interna databasen i form av actions följs upp 
vid nästa månadssamtal och är något som medarbetaren bär med sig i sitt vardagliga 
arbete. 
 

Där brukar jag kika, för kan vi skriva upp det så jag kommer åt det. Vi skriver 
vilka grejer jag ska jobba på inför nästa månad. Exempelvis konkreta actions, 
att jag skall göra det här, eller boka in den här grejen eller bara ett annat mindset 
som jag behöver ha. Då kikar jag där, det brukar jag göra några dagar innan och 
lite då och då. Det är inte bara att jag kan göra en uppgift på det sättet, jag måste 
förbereda mig så jag verkligen har gjort det (IP 4 CM). 

 
IP 4 CM menar att när en konkret action som att medarbetaren skall försöka tänka i 
helt nya tankebanor registreras i den interna databasen blir medarbetaren påmind om 
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detta varje gång hon går in och ”kikar” i HR-verktyget. Att människan har begränsad 
kapacitet att lagra information gör att HR-verktyget blir en betydelsefull komponent 
för medarbetarens lärande och utveckling i månadssamtalet. Inom det sociokulturella 
perspektivet brukar det benämnas som att redskapen, HR-verktyget i detta fall, hjälper 
till att hantera sådant som finns bortom människan som gestalt och dess hjärna (Säljö, 
2005). Den interna databasen kan även ses som vara en påminnelsefunktion för 
medarbetaren om vad den skall arbeta med månaden framöver, vilket kan vara både att 
boka in nya möten eller ändra sitt tankesätt. Det fysiska redskapet kan ses som ett 
väsentligt komplement till de språkliga redskapen i samtalet. Tillsammans kan 
redskapen åstadkomma ett mer effektivt och givande månadssamtal, genom att bidra 
till både återkoppling, uppföljning och påminnelser för att främja medarbetarnas 
lärande och utveckling.  

6.4.1 Sammanfattning av upprätthållandet av en ständigt pågående 
utvecklingsprocess 
I analysen har vi sett på månadssamtalet som en ständigt pågående utvecklingsprocess, 
vi har urskilt tre steg som medarbetarna rör sig mellan: styrkor and svagheter, actions 
och HR-verktyget. Chefen och medarbetarna uppmärksammar tillsammans i samtalet 
medarbetarens styrkor och svagheter, detta görs möjligt genom att de tillsammans 
kommunicerar och pekar ut de trender och beteenden som pågår hos medarbetaren. 
Det som kommuniceras grundar sig i den rådande kulturen på både kontoret och i 
organisationen, härifrån hämtas erfarenheter och kunskaper för att sedan brukas i 
månadssamtalet. Att styrkor och svagheterna uppmärksammas hjälper medarbetaren 
att komma till insikt och bli medvetna med vad de har framför sig att arbeta med. Vi 
ser även att det bidrar till att medarbetaren får sätta sina egna framgångsrika 
prestationer till ett meningsfullt sammanhang. För att arbeta vidare med det som har 
tagits upp bearbetas konkreta handlingsplaner fram, medarbetaren försöker då mentalt 
att fixera vad den är ute efter för att sedan pröva sig fram till en lösning. Även här 
finns den rådande kulturen i åtanke och medarbetaren tar även hjälp av tidigare 
erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Samtalets agenda registreras i organisationens 
interna databas, ett fysiskt redskap som kompletterar medarbetaren som biologisk 
varelse och hjälper dem att hantera och komma ihåg den information som har 
diskuterats. Den interna databasen kan ses som ett väsentligt komplement till det 
språkliga redskapet som brukas i samtalet och det bidrar till ett mer effektivt samtal 
och underlättar återkoppling och uppföljning till kommande månadssamtal (Säljö 
2000; Säljö, 2005).  

6.5 Kulturella värderingar - ett mål sig  
 
Slutligen i vår analys av månadssamtalet väljer vi att ta upp något som benämns av 
informanter som kulturen inom organisationen. Kulturen kan ses som något som 
behandlar hur medarbetarna socialt agerar på kontoret och gentemot sina kollegor. 
Förutom resultatet, tenderar kulturen vara något som är betydande i samtalet och något 
som även kontinuerligt kan tas upp varje månad. Till skillnad från medarbetarens 
resultat som fastställs i siffror och dokument vid varje månadssamtal har kulturen ett 
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annat förhållningssätt. Kulturen som illustreras av IP 5 TM i citatet nedan verkar även 
vara en väldigt angelägen del inom organisationen. 
 

Kulturen är en oerhört viktig del för att medarbetare skall trivas. Jag håller med 
om det också och tycker att det är väldigt viktigt att fokusera på […]Sedan sitter 
jag i landskapet med medarbetaren jämt i stort sätt och kan känna av lite hur den 
har jobbat med kulturen den månaden […] sedan i månadssamtalet stämma av 
hur de jobbat med kulturen, hur de går (IP 5 TM). 

 
Hur medarbetarna har arbetat med kulturen skulle kunna betraktas som något som 
chefen på ett visst sätt alltid har uppsikt över. Genom att IP 5 TM sitter i samma 
kontorslandskap som medarbetarna kan denne ”känna av lite” hur medarbetarna 
förhåller sig till kulturen. Chefens uppgift innefattar att ha en översikt i hur 
medarbetarna interagerar och socialiserar sig med varandra. Medarbetarens beteende, 
det vill säga hur de arbetat med kulturen kan sedan tas upp och diskuteras på följande 
månadssamtal och detta skulle kunna ses utifrån Lave och Wengers (1991) teori där 
människor lär genom att delta i praktikgemenskaper. Lärandet sker genom att 
människor tillsammans deltar och i sin tur bildar en gemensam förståelse för hur man 
till exempel ska agera i en viss situation. Att IP 5 TM väljer att i månadssamtalet ta 
upp hur medarbetarna har arbetat med kulturen skulle kunna tolkas som att denne vill 
skapa en gemensam förståelse för hur man ska delta och agera på kontoret. 
Månadssamtalets kommunikation mellan chef och medarbetare ämnar således till att 
skapa en gemensam förståelse hos medarbetaren för den rådande praktikgemenskapen 
(Lave & Wenger, 1991). Månadssamtalet kan då ses fungera som ett redskap där man 
försöker lära och utveckla medarbetaren hur den ska agera och delta på kontoret. IP 
CM 1 ger i citatet nedan en konkret beskrivning om hur detta kan gå till och beskriver 
punkter i månadssamtalet som behandlar dennes beteende. 
 

Vi följs upp mycket på siffror och egentligen följs även upp till 50 % på våra 
värderingar, att man bidrar till kontoret, att man delar energi och hjälper dem 
andra. Det handlar om att använda sig av best practice och lära av mina kollegor 
(IP 1 CM). 

 
IP 1 CM kan här ses ha utvecklat en förmåga att veta vad som krävs och hur denne ska 
agera för att anses leva upp till företagets värderingar. Att lära sig vad som 
karaktäriserar en praktikgemenskap ses av Lave och Wenger (1991) som en viktig del 
i individens lärande och det är på så vis människor lär sig att bli en fullvärdig medlem. 
Lärande handlar i sin tur om anpassning och individen utvecklar successivt en förmåga 
att veta vad som är ett önskvärt beteende och vad som inte är det. Vidare verkar inte 
kulturen likt styrkor och svagheter behöva kopplas direkt till medarbetarens 
arbetsuppgifter, utan kulturen handlar om hur medarbetarens sociala närvaro påverkar 
dennes kollegor i den vardagliga kontorsmiljön. IP CM 1 kan ses illustrera detta 
genom att beskriva att man i månadssamtalet följs upp på ”hur man delar energi”. I 
och med detta skulle kulturen därför kunna tolkas som en personlig angelägenhet i den 



	   36	  

mån att den inte enbart baseras på medarbetarens arbetsuppgifter utan istället 
behandlar medarbetarens personlighet. Att lära sig bli en fullvärdig medlem i en 
praktikgemenskap innefattar bland annat som vi behandlat ovan en förmåga att veta 
vad som är accepterat i gemenskapen och vad som inte är det. Men det innebär också 
enligt Lave och Wenger (1991) en viss anpassning av individens identitet, eller rättare 
sagt förändring. Månadssamtalet skulle då följaktligen kunna ses som en 
identitetsskapare och detta sker genom att medarbetare via samtal får en större insikt i 
gemenskapen och därigenom får en djupare känsla av mening i sitt eget 
deltagande.  En djupare känsla av mening och insikt leder i sin tur till att medarbetaren 
börjar ta större hänsyn till de kulturellt uppkomna relationerna mellan kollegor och 
skapar sig en identitet i förhållande till dessa i praktikgemenskapen. Att skapa en 
insikt och relationer hos medarbetaren kan i månadssamtalet ske på följande vis som 
IP 3 TM beskriver nedan. 
 

Men även utmana genom att få personen att tänka i andra banor, utmana dem 
kulturmässigt. Ex. att någon inte lever våra värderingar så pass mycket som vi 
kanske önskar, hur kan jag utmana dem i det […]Kan du ta lunch med någon 
annan kollega som du inte känner? Eller kan du bjuda in till en kaffe, eller kan 
du sprida din energi mer än i bara teamet. Det är det jag menar med att mer 
utmana (IP 3 TM). 

 
Utifrån IP 3 TM citat kan vi se att om medarbetarens beteende inte anses vara önskvärt 
eller i linje med de kulturella värderingarna kan chefen i månadssamtalet ”utmana” 
medarbetaren ”kulturmässigt”. För att medarbetaren skall ta sig an de bitar inom 
kulturen som de saknar kan cheferna utforma konkreta handlingar som medarbetaren 
uppmanas att utföra. Utifrån IP 3 TM citat kan detta till exempel vara att råda en 
medarbetare att bjuda in kollegor på kaffe eller lunch. I förhållande till utveckling och 
lärande kan kulturen inom företaget ses som en utvecklingspunkt som medarbetare 
måste lära sig hantera och följa. Att leva upp till de kulturella värderingarna och allt de 
innebär kan därför ses som ett mål i sig.  
 
Enligt Säljö (2005) har språkliga och fysiska redskap skapats genom människans 
förmåga att samla ihop erfarenheter, gemensamma kunskaper och insikter. Dessa 
redskap använder människan sedan i sin interaktion med omvärlden. Att IP 3 TM 
uppmanar medarbetaren att bjuda in till kaffe eller lunch skulle kunna ses utifrån de 
här begreppen. En kaffe eller en lunch kan ses som ett redskap som chefen använder 
sig av för att skapa en förståelse för medarbetaren och hur den ska se på sin omvärld 
samt hur den ska agera i arbetet. Den fysiska redskapen kaffe eller lunch fungerar i sin 
tur som en representation av någonting helt annat. Gesten ”att bjuda in till en kaffe” 
handlar inte om kaffet som dricks utan de sociala relationerna som byggs upp under 
interaktionen mellan människor när dem gör det tillsammans. Det fysiska redskapet 
ämnar således symbolisera någonting helt annat än vad det nakna ögat kan uppfatta. 
Att ”bjuda in till en kaffe” är byggt på tidigare generationers värderingar och 
erfarenheter och det är även genom dem redskapet har fått sin betydelse. Med tidigare 
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generationers värderingar och erfarenheter i tanken använder cheferna detta redskap 
och föreslår att medarbetare ska bjuda in kollegorna på en kaffe, medarbetaren 
uppmanas därmed att bygga sociala relationer. Att arbeta med kulturen kan dock som 
IP 1 CM i citatet nedan benämner vara svårt. 
 

Om en action för mig är att jag ska ta luncher med kollegor och pauser, det var 
svårt i början för att jag inte kände att jag hade tid, men efter vi har pratat om 
det kan jag numera ta in det och förstå varför det är viktigt (IP 1 CM). 

 
I vår tolkning av citatet ovan kan kulturen ses som något som inte behöver vara 
självklart för medarbetaren. IP 1 CM beskriver att denne till en början inte kände att 
den hade tid över till kulturen men efter en period började dock medarbetaren ”ta in” 
och förstå varför kulturen var viktig. Kulturen skulle därmed kunna förstås som 
någonting som lärs ut till medarbetaren då en förståelse inte kommer naturligt utan 
skapas över tid. Cheferna lär medarbetarna kulturen genom att lyfta upp det under 
månadssamtalet och påpeka att det är en betydelsefull del. De arbetar sedan fram 
förslag för hur medarbetaren rent konkret skall ändra sitt beteende och kunna leva upp 
till kulturen. Med utgångspunkt i Lave och Wengers (1991) teori om lärande skulle 
kulturen kunna tolkas som ett redskap för de erfarna medlemmarna (cheferna) att 
anpassa nybörjarna (medarbetarna) till praktikgemenskapen. Medarbetarnas 
upprepande deltagande i månadssamtalet skapar en anpassning och lärande, vilket 
medarbetarna senare tar med sig in i de vardagliga arbetssituationerna. Detta skapar i 
sin tur den gemensamma förståelse och identitet som krävs mot vägen till att ses som 
en fullvärdig medlem i praktikgemenskapen. 

6.5.1 Sammanfattning av kulturella värderingar – ett mål i sig 
I denna analysdel har vi gått igenom något som vi adresserat som kulturen. Vi har 
påpekat att kulturen verkar vara en utmärkande del i månadssamtalet och i sin tur 
organisationen. Kulturen behandlar medarbetarens sociala beteende och det är upp till 
chefen att avgöra om detta beteende är önskvärt eller inte och medarbetarens beteende 
kan senare diskuteras på följande månadssamtal. Vi har beskrivit att medarbetarna i 
månadsamtalet lär sig vad som karaktäriserar praktikgemenskapen och utvecklar 
successivt en förmåga att veta vad som är ett önskvärt beteende och vad som inte är 
det. Vi har analyserat att kulturen skiljer sig från andra teman som tas upp i samtalet 
då den inte behöver vara direkt kopplad till medarbetarens traditionella 
arbetsuppgifter, utan behandlar istället medarbetarens personlighet. Vi har sett att 
kulturen till en början kan vara svår att ta sig an för en medarbetare, men genom att 
chefen kontinuerligt tar upp det i månadssamtalet samt att medarbetaren får konkreta 
handlingar att utföra skapas en förståelse och anpassning till kulturen. Slutligen har vi 
utifrån detta uppfattat att kulturen är någonting man lär sig och socialiseras in i.  
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7. Diskussion 
Syftet med denna uppsats var att utifrån medarbetare och chefers perspektiv undersöka 
hur månadssamtalet bidrar till medarbetares fortsatta utveckling och lärande och vi har 
sökt svar på vårt syfte genom följande frågeställningar: Vad karaktäriserar 
månadssamtalet, hur ser medarbetare respektive chefer på sina uppgifter i 
månadssamtalet samt på vilket sätt bidrar månadssamtalen till att utveckla 
medarbetarna i deras fortsatta vardagliga arbete? Hur månadssamtalet karaktäriseras är 
något som återkommer och behandlas i samtliga analytiska teman.   Månadssamtalet 
har en klar agenda och en struktur som är tydligt återkommande i varje samtal och det 
är i sin tur uppbyggt runt processer för ständig återkoppling. Månadssamtalet syftar 
specifikt till att ständigt uppmärksamma samt bearbeta medarbetarens styrkor och 
svagheter, för att i sin tur skapa handlingsplaner som man sedan följer upp på 
nästkommande samtal. Återkopplingen är en betydelsefull och framtränade del, detta 
stöds i tidigare forskning av Dorfman, Stephan och Loveland (1986) som menar att 
frekvent återkoppling bidrar till medarbetarens utveckling. Samtalet ämnar även till att 
ta upp moment som kan ses som problematiskt och som hinder för medarbetaren, men 
också lyfta medarbetarens framgångsrika beteenden och prestationer. Detta kan ses 
skapa en balans mellan negativa och positiva aspekter hos medarbetaren. I tidigare 
forskning fann Meyer, Kay och French (1965) att en orsak till att medarbetarsamtalet 
inte fungerade korrekt för sitt ändamål var för att den negativa återkopplingen 
tenderade att övermanna den positiva. Denna problematik är inget som vi har uppfattat 
som utmärkande i månadssamtalet och i enlighet med Meyer et al. (1965) skulle detta 
kunna bero på att månadssamtalen sker mer frekvent än dem årliga 
medarbetarsamtalen. Att ha i åtanke är att till skillnad från det medarbetarsamtalet som 
Meyer et al. (1965) studerade, syftar inte månadssamtalet till att utvärdera 
medarbetaren en gång om året inför lönediskussioner. Utan månadssamtals karaktär är 
mer format som ett vardagligt samtal med fokus på reflektion och diskussion om 
medarbetarens styrkor och svagheter samt beteenden i arbetet. Vi ser att 
månadsamtalet ger större utrymme till att ta upp både negativa och positiva aspekter 
hos medarbetaren, än det årliga medarbetarsamtal som Meyer et al. (1965), Dorfman et 
al. (1986), Beer (1982) och Lawler III, Mohrman och Resnick (1984) studerat. I 
samtalet kan medarbetarna ses ha det övergripande ansvaret för att hålla igång 
samtalet och konversera, detta utför medarbetaren genom att aktivt reflektera och 
diskutera problematik och de hinder som de har bemött. Detta kan ställas i motsats till 
Lawlers III et al. (1984) tidigare forskning då medarbetaren uppfattade att det inte 
fördes någon diskussion alls under medarbetarsamtalet och om det väl skedde var det 
endast i förbifarten.   
 
Den språkliga betydelsen har en mycket väsentlig del i månadssamtalets karaktär, det 
är en förutsättning för att samtalet skall kunna äga rum och för att diskussion och 
återkoppling skall vara möjligt. Det språkliga är även något som Beer (1982) 
uppmärksammar och som är viktigt för att upprätthålla en öppen och god dialog 
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tillsammans med medarbetaren. Vidare är det även viktigt att observera 
månadssamtalet som en social och gemensam aktivitet som sker genom interaktion 
mellan chef och medarbetare en gång i månaden. Fortsättningsvis finner vi den 
rådande kulturen som väsentlig för att kunna beskriva månadssamtalets karaktär. Det 
lämnas stor plats åt de kulturella värderingarna i samtalet och hur medarbetaren skall 
agera för att leva upp till dem.   I tidigare forskning har det inte förts någon vidare 
diskussion rörande den kulturella aspekten i medarbetarsamtalet och frågan blir då, 
vad är den rådande kulturen? En förklaring som vi har sett är den kan ses som ett 
incitament som syftar till att förmedla en gemensam förståelse till medarbetarna, hur 
de skall agera och delta i olika sociala situationer men även ge en förståelse för hur de 
skall delta i månadssamtalet. Kulturen kan ses påverka medarbetarens sociala närvaro 
på kontoret med sina kollegor och är något som medarbetaren måste anpassa sitt 
beteende och sin personlighet i enlighet med. Kulturen skapar önskvärda beteende hos 
medarbetaren och genererar en kunskap om hur de faktiskt förväntas agera både på 
kontoret och i månadssamtalet.   
 
Vår andra fråga ämnar tydliggöra hur medarbetare respektive chefer ser på sina 
uppgifter i månadssamtalet. Det som utmärker chefens uppgift i månadssamtalet är att 
de ska inte ska prata för mycket utan istället inta en coachande roll och enbart 
korrigera medarbetaren och leda in medarbetaren på ett annat spår om så behövs. 
Chefens primära uppgift är således att få medarbetaren att prata genom att engagera 
och stödja denne. Samtliga aspekter anses även med bakgrund i tidigare forskning vara 
en viktig del för medarbetarens tillfredsställelse med samtalet (Greller, 1975; Ilgen, 
Peterson, Martin & Boeschen, 1981; Dorfman, Stephan & Loveland, 1986). 
Medarbetarens uppgift blir då följaktligen att vara den engagerade, kommunikativa 
och ledande parten i samtalet.  Detta sker genom att medarbetarna kommer till 
samtalet och är pålästa på agendan, har reflekterat över sitt resultat, sina styrkor och 
svagheter samt ger klara formuleringar på hur de agerat och varför. Under 
månadssamtalet finns det en önskan om att medarbetaren hela tiden ska tänka ett steg 
längre. Att mycket vikt ligger på medarbetarens engagemang betyder i sin tur att en 
stor del av ansvaret för hur samtalet utvecklas befinner sig på medarbetarens bord. 
Månadssamtalet kan följaktligen ses som ett samtal som är till för medarbetaren och 
det är upp till medarbetarna själva om de vill få ut nått av det. Men vad händer om 
samtalet ses som ett misslyckande, läggs ansvaret då helt på medarbetarna och står 
cheferna utan ansvar?  I förhållande till tidigare studier av Meyer, Kay och French 
(1965) samt Lawler III, Mohrman och Resnick (1984) tenderar chefens och 
medarbetarens uppgifter vara ombytta i månadssamtalet. Vem som har ansvar för 
samtalet har därmed skiftats från att ligga främst på chefen till att i detta fall ligga 
främst på medarbetaren. Eftersom chefens uppgift innefattar att skapa en deltagande 
medarbetare, blir medarbetarens uppgift att faktiskt delta och därmed anpassa sig till 
chefens villkor och önskningar. Denna anpassning uppnås i månadssamtalet genom 
kontinuerlig återkoppling på medarbetarens arbetsuppgifter i form av resultaträkning, 
styrkor och svagheter men även på medarbetarens sociala beteende. Att skapa 
engagemang och deltagande verkar följaktligen vara en angelägen punkt i 
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månadssamtalet, vilket också tidigare studier på medarbetarsamtalet lyft som en viktig 
del (Meyer, Kay & French, 1965; Greller, 1975; Lawler III, Mohrman & Resnick, 
1984). 
 
Slutligen i vår sista fråga om på vilket sätt månadssamtalen bidrar till att utveckla 
medarbetarna i deras fortsatta vardagliga arbete kan utifrån vårt resultat ses på en rad 
olika sätt. För det första ser vi att språket i månadssamtalet har en avgörande roll för 
medarbetarnas utveckling och lärande. Språket möjliggör den reflektiva 
kommunikationen som sker mellan chef och medarbetare där de utbyter tankar och 
idéer och den sociala interaktionen i samtalet möjliggör att kunskaper kan 
reproduceras. I månadssamtalet kan chefen dela med sig av tidigare erfarenheter 
genom att förklara till exempel hur medarbetaren kan utföra en specifik arbetsuppgift 
på det mest effektiva sättet. Det kommunikativa samspelet underlättar för parterna att 
bygga vidare och utveckla ny kunskap på det som redan existerar inom organisationen. 
Att medarbetarna i månadssamtalet sedan lämnas stor plats åt att aktivt konversera och 
reflektera över sina egna handlingar betonar ytterligare språkets tyngdpunkt och 
betydelse för deras utveckling och lärande. Konversationens roll i samtalet mellan chef 
och medarbetare är även något som betonats i tidigare forskning (Gordon & Stewart, 
2009). Genom att en dubbelriktad aktiv kommunikation sker i månadssamtalet lyckas 
även cheferna och medarbetarna formulera mål som accepteras och följs av 
medarbetarna. De formulerade och uppnådda målen kan i sin tur ses som något som 
utvecklar medarbetaren i dennes dagliga arbete. En tydlig målfokusering har även 
benämnts av McAfee & Champagne (1993) och Beer (1982) som en väsentlig del om 
man vill använda samtalet som en förändringsmetod. 
 
Månadssamtalet kan för det andra också ses utveckla och lära medarbetaren hur denna 
ska tänka. I månadssamtalet lyckas man med följande genom att anpassa medarbetaren 
att följa och tänka i de riktlinjer som chefen och i sin tur organisationen anser är bäst. 
Vi uppfattar att en viktig aspekt i månadssamtalet är att skapa ett gemensamt intresse 
och insikt om medarbetarnas egen roll i både det vardagliga arbetet och 
organisationen. Denna anpassning verkar vara som mest omfattande och utmärkande 
när medarbetarna är nya och utifrån detta skulle då månadssamtalet kunna betecknas 
som ett redskap som också skolar in nya medarbetare i organisationen. Dorfman, 
Stephan och Loveland (1986) fann i sin tidigare forskning på medarbetarsamtalet att 
det inte bidrog till någon prestationsförändring. En av anledningar diskuterade 
författarna kunde vara att undersökningsgruppen hade arbetat många år (>6 år) på 
företaget och att det därmed var svårt att skapa en prestationsförändring då 
medarbetarna inte ville förändra sina rutiner. De drog slutsatsen att medarbetarsamtalet 
som förändringsform kan vara mer effektivt för en nyanställd än en äldre. Dorfman et 
al. (1986) studie blir i förhållande till vårt resultat intressant då vi uppfattat att den 
största förändringen och anpassningen tycks ske i månadssamtalet när medarbetarna är 
nya. Medarbetarna i vår undersökningsgrupp har även arbetat en kortare tid (<5 år) på 
företaget. Betyder detta att när medarbetare är nya är de också som mest formbara? 
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Kan månadssamtalet då också vara en väsentlig del i medarbetarnas utveckling och 
lärande i den inledande fasen på ett företag. 
 
För det tredje kan det som vi benämner som kulturen uppmana till medarbetarens 
utveckling och lärande. Vi har tidigare nämnt att månadssamtalet både innefattar aktivt 
deltagande och en anpassning av medarbetaren och vi har även påpekat att följande 
blir relevant för att lärande skall kunna ske överhuvudtaget. Kulturen som behandlas i 
månadsamtalet kan på ett visst sätt ses som en identitetsskapare då medarbetare 
förändrar och kan uppmanas att förändra sitt sociala beteende gentemot sina kollegor 
på kontoret. Vi uppfattar att lärande och utveckling i månadssamtalet därmed sker 
genom att medarbetaren skapar sig en identitet som stämmer överens med chefens och 
organisationens mål och önskningar. Vi anser ytterligare att det blir tämligen intressant 
att diskutera om även kulturen kan ses som en väsentlig del i medarbetarnas lärande 
och utveckling i månadssamtalet. I tidigare studier av Meyer, Kay och French (1965), 
Greller (1975) och Lawler III, Mohrman och Resnick (1984) har de påpekats att 
medarbetarens deltagande är viktigt för att månadssamtalet ska bidra med en 
förändring och utveckling. Men hur man uppnår detta deltagande på ett effektivt sätt 
beskrivs inte. Kulturen är något som är utmärkande i samtalet och i vår analys har vi 
även poängterat att kulturen är något som får medarbetaren att delta och anpassa sig. 
Om vi fortsättningsvis utgår från att lärande handlar om att skapa sig en identitet och 
att vi i vår analys benämnt kulturen som en identitetsskapare. Kan kulturen då ses 
spela en betydande roll i medarbetarens deltagande och anpassning samt ha betydelse 
för lärande och utveckling i månadssamtalet?  

7.1 Förslag till fortsatta studier 
 
Under vår uppsatsskrivning och när vi bearbetat vår text har vissa frågetecken uppvisat 
sig gällande sådant som informanterna har tagit upp under intervjuerna. Även sådant 
som har framkommit från vårt empiriska material efter den genomförda analysen har 
fångat vårt intresse. Vi fann att medarbetarna ofta föll i linje med vad cheferna 
rekommenderade och valde att då förbise sina egna idéer. Ett förslag till fortsatta 
studier skulle därför kunna vara att se i vilken utsträckning medarbetare faktiskt vågar 
ifrågasätta de förslag och lösningar som ges i sådant samtal. Det vi har funnit som 
mest intressant är dock det som vi betecknat som kulturen i organisationen. Ännu ett 
förslag till fortsatta studier skulle kunna vara att studera hur olika konstruktioner av 
kulturer i en organisation kan bidra till att styra och involvera medarbetarna. 
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9. Bilagor  
9.1 Bilaga 1 Missivbrev 
 
Hej! 
 
Vi är två stycken personalvetarstudenter från Uppsala universitet. Vi skriver nu vår C-
uppsatts inom pedagogik och har valt ämnet Månadssamtalet som ett instrument för 
medarbetares utveckling.   
 
Du är en av de utvalda kandidaterna i vår undersökning. När du mottagit detta mail så 
har vi redan varit ute och muntliga förfrågat om du vill delta under en telefonintervju 
för vår studie.   
 
Era svar kommer bidra till vår förståelse för månadssamtalet och samt vad samtalet 
karaktäriseras av.  Genom era upplevelser av månadssamtalet hoppas vi kunna 
utveckla nya perspektiv samt få nya ”ögon” för hur samtalet kan användas som ett 
instrument för vidare utveckling i arbetet.  
 
Intervjuerna kommer att genomföras under vecka 48-49 och beräknas pågå under ca 
30-40 min. Samtliga intervjuer kommer att spelas in för att vi skall kunna bearbeta och 
analysera svaren ingående för studiens syfte. Intervjusvaren kommer att behandlas 
konfidentiellt och ingen på din arbetsplats kommer att kunna koppla dina svar till dig 
som person.  Det är helt frivilligt att medverka i denna studie och du har möjlighet att 
avsäga ditt deltagande när som helst under tidens gång. 
 
Vi har sedan tidigare bokat in en tid för telefonintervjun. Vi kommer att ringa upp dig 
vid den utsatta tidpunkten. Vi rekommenderar att du hittar ett tyst rum för intervjun. 
 
Vi uppskattar verkligen att du tar dig att hjälpa oss. Tack på förhand! 
Om ni har några frågor eller funderingar så hör av er till oss: 
Med vänliga hälsningar 
 
Filip Grimbrandt                        Linn Heuberger 
Mail: f.grimbrandt@live.se           Mail: linnheuberger@academicwork.se 
Tel:0727463030                        Tel: 0739230598 
 
Ansvarig Handledare: 
Jonas Risberg 
Mail: jonas.risberg@edu.uu.se 
Uppsala Universitet 
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9.2 Bilaga 2 Intervjuguide medarbetare – Consultant Manager 
 
Bakgrundsinformation:  
Ålder? 
Vad har du för befattning? 
Kan du berätta om dina arbetsuppgifter i korta drag? 
Hur länge har du arbetat på företaget? 
 
Öppningsfrågor: 
Berätta hur ett månadssamtal vanligtvis ser ut? 
Hur många månadssamtal per år har du? 
Vem är det som bjuder in till samtalen? 
Varför har ni månadssamtal? 
 
Innan samtalet 
Vad är din uppgift i samtalet?  
Hur ser du på din chefs uppgifter i samtalen? 
Hur förbereder du dig inför samtalen? 
Vilka möjligheter ser du med samtalet? 
 
Under samtalet 
Hur ser du på din egen roll i samtalen? 
Hur ser du på din chefs roll i samtalen? 
Hur fortlöper samtalen? 
Exempelvis: frågor, prata fritt 
Vad är det som man fokuserar mest på i samtalen? 
Vad diskuteras under ett månadssamtal som inte diskuteras annars? 
Är det något som du anser är tabu, som du inte skulle ta upp? 
Berätta om ett månadssamtal som du upplevt som positivt? 
- Vad var det som gjorde det positivt? 
Berätta om något som du upplevt som negativt i ett månadssamtal? 
 
Efter samtalet 
Vad känner du att månadssamtalen ger dig som medarbetare?   
Upplever du att månadssamtalen leder till nytänkande i ditt fortsatta arbete? 
- På vilket sätt? 
Berätta om något som du har förändrat i ditt arbete efter ett månadssamtal? 
- Vad var det som bidrog till denna förändring? 
Hur följs samtalen upp? 
Är det något som du skulle vilja ändra med samtalen? 
- I så fall vad vill du ändra? 
- Varför skulle du vilja ändra de? 
Finns det något du vill tillägga? 
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9.3 Bilaga 3 Intervjuguide chef– Team Manager 
 
Bakgrundsinformation: 
Ålder?  
Vad har du för befattning?  
Kan du berätta om dina arbetsuppgifter i korta drag? 
Hur länge har du arbetat på företaget? 
 
Öppningsfrågor: 
Kan du berätta hur ett månadssamtal vanligtvis ser ut? 
Har man fler månadssamtal än en gång i månanden? 
Vem är det som bjuder in till samtalen? 
Varför har ni månadssamtal? 
Hur skiljer sig ett månadssamtal från ett årligt medarbetarsamtal?  
Vad det är medarbetaren skall få ut av samtalet?  
 
Innan samtalet 
Hur förbereder du dig inför samtalen? 
Vilken information tar du med dig in till samtalen om medarbetaren? 
Vad tror du att du kommer att få ut av samtalen? 
Vad är medarbetarens uppgift i samtalet?  
Vilka möjligheter ser du med samtalet? 
 
Under samtalet 
Hur ser du på din egen roll i samtalen?  
Hur ser du på medarbetares roll i samtalen? 
Hur fortlöper samtalen? 
Exempelvis: frågor, prata fritt 
Vad är det man fokuserar mest på i samtalet? 
Vad diskuteras under ett månadssamtal som inte diskuteras annars? 
Finns det något som är tabu i samtalet?  
Hur anser du att samtalen kan bidra till medarbetarens fortsatta utveckling i arbetet? 
Berätta om ett månadssamtal som du upplevt som positivt? 
- Vad var det som gjorde det positivt? 
Berätta om något som du upplevt som negativt i ett månadssamtal? 
 
Efter samtalet 
Vad känner du att månadssamtal ger dig som chef?   
Vad känner du att månadssamtalen ger medarbetaren? 
Har du kunnat urskilja förändringar i medarbetarnas arbete efter samtalen? 
- Berätta om en förändring 
Hur följs samtalen upp? 
Vad tar du med dig för information ut från samtalet om medarbetaren? 
Är det något som du skulle vilja ändra med samtalen? 
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- I så fall vad vill du ändra? 
- Varför skulle du vilja ändra de? 
Har ni fått någon utbildning?  
Finns det något du vill tillägga?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


