
 



  



Sammanfattning 

Kompetensbegreppet sammanfattar krav på kunskaper och färdigheter som krävs för att 

individer, företag, organisationer och nationer ska fungera ändamåls- och tidsenligt. 

Tjänstesamhällets framväxt parallellt med dagens snabba kunskaps- och teknikutveckling och 

ökad konkurrens har resulterat i att kompetens har blivit ett centralt begrepp inom utbildning och 

ledning. Utvecklingen har inneburit ett större fokus på yttre effektivitet (att göra rätt saker) vilket 

gör att mänsklig prestanda, kompetens, numera är en förutsättning för att leverera värde till 

slutkund. 

Förbättringsarbetet har utförts på Liseberg som är ett av Sveriges mest besökta turistmål. Arbetet 

har avgränsats till boendeavdelningen och arbetsgruppen reception. Receptionen är en av tre 

arbetsgrupper som är verksamma på avdelningen och ansvarar för gästernas vistelse på Lisebergs 

boendeanläggningar, Lisebergsbyn och Askim Strand. Innan förbättringsarbetet utfördes en 

förstudie som identifierade förbättringsmöjligheter i upplärningsprocessen av nyanställda till 

receptionen. Förstudien visade på en stor variation i resultatet och upplevelsen av upplärningens 

genomförande, vilket ansågs som en angelägen förbättring då avdelningen drivs av mänsklig 

prestanda.  

Syftet med förbättringsarbetet har därmed varit att förbättra upplärningsprocessen inom 

arbetsgruppen reception genom att tydliggöra arbetssätt och säkerställa kompetens. 

Undersökningar av hur upplärningsprocessen ser ut i dagsläget, hur arbetssätt kan tydliggöras 

samt hur kompetensen kan säkerställas har således använts för att uppnå syftet.   

Resultatet visar att arbetsgruppen har en gemensam bild av vad som ska läras ut och varför det är 

viktigt, däremot saknas en tydlighet kring när och hur ett moment ska läras upp. 

Upplärningsprocessen är i nuläget inte processfokuserad eller definierad, bland annat saknas 

ledningsprocesser helt vilket förklarar medarbetarnas upplevelse av bristande struktur och fokus. 

Processen har uttalade ansvariga, på det operativa planet, och som även själva bestämmer hur de 

ska lägga upp arbetet med processen. Resultatet visar även att motivationen och självförtroendet 

till den egna kompetensen att utföra arbetet med processen är varierande bland medarbetarna. 

Studiens slutsatser är att upplärningsprocessen behöver processfokuseras, införa 

ledningsprocesser och komplettera nuvarande stödprocesser med en handledarutbildning för att 

tydliggöra arbetssätt och säkerställa kompetens. Arbetsgruppen behöver även tydliggöra roller 

och förväntningar kopplade till processens aktiviteter samt tillämpa situationsbestämd ledning av 

den operativa delen av processen.  

 

Nyckelord: arbetsplatslärande, arbetssätt, ledning, kompetensutveckling, processfokus. 

 



Förord 

Ett stort tack vill riktas till samtliga medarbetare inom receptionen på Lisebergsbyn som 

engagerat sig i och deltagit i arbetet. Er input har bidragit till en stabil grund som 

förbättringsåtgärder kan vila på – utan er hade det inte varit möjligt! 

 

Ytterligare stor tacksamhet riktas till examensarbetets ämnesgranskare, Monica Norberg, som i 

tid och otid har agerat bollplank och bidragit med feedback under arbetets gång. Ditt otroliga 

engagemang, noggrannhet och öga för detaljer har varit en enorm stöttning under arbetets gång!  

 

Ett stort tack vill även riktas till Mia Jonasson, som axlat rollen som handledare och har 

möjliggjort genomförandet av förbättringsarbetet. Du har med din tid och kontaktnät möjliggjort 

min kontakt med medarbetarna på avdelningen vilket har varit av väsentlig betydelse för arbetets 

utförande – tack! 

 

 

Visby, juni 2019 

Lovisa Björck 
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1. Introduktion 

 

I följande kapitel introduceras det ämne som ska studeras samt förbättringsområde som ligger 

till grund för arbetet. Kapitlet omfattar även syfte och frågeställningar som studien bygger på 

samt avgränsningar som tydliggör arbetets omfattning.   

 

1.1 Inledning 

Människan är spontant nyfiken på sin omgivning och har således ett intresse för att utforska 

och lära känna den (Jansson och Ljung, 2011, s.71). Nyfikenhet och intresse av att utforska 

och behärska nya omständigheter kan antas ha varit en evolutionär fördel eftersom det gör 

människan mer anpassningsbar. Till följd av nyfikenheten har människan en naturlig 

dragningskraft till arbetsuppgifter där hon kan testa vad hon klarar av och upplevelsen att hon 

klarar det (Jansson och Ljung, 2011, ss.71–72).  

 

Teorier om kunskap och kompetens har historiskt sett varit ett omtalat ämne som präglar 

dagens syn på kunskap. Frågor om hur kunskaper kan överföras till nya generationer och hur 

undervisning och lärande organiseras har sysselsatt människan i flera årtusenden vilket kan 

härledas till människans bekymmer om framtiden (Säljö, 2015, ss.11–12). Ett tydligt tecken 

på det är att människan försöker ta tillvara på erfarenheter för att kunna föra vidare dem till 

den kommande generationen. Säljö (2015, ss.11–12) menar att människan är den enda 

varelsen som undervisar sin avkomma. Således eftersträvas att kunskaper, attityder, 

värderingar och etiska frågor, som ligger till grund för människan sätt att leva, ska återskapas 

och omvandlas när samhället utvecklas och stöter på nya utmaningar (Säljö, 2015, s.11). Ju 

komplexare ett samhälle blir, desto längre tid ägnar människan sig åt utbildning och lärande.  

Lärande har under de senaste decennierna utvecklats från ett specialistområde till att bli ett 

centralt tema i organisationslitteratur (Jacobsen och Thorsvik, 2014, s.325). En grundläggande 

orsak till lärandets framväxande är att ramvillkoren för de flest organisationer har förändrats. 

Tidigare har organisationer verkat inom en relativt stabil och förutsägbar omvärld men idag 

ställs högre krav på en ständigt växande konkurrens och kortare utvecklingscykel för enskilda 

produkter (Jacobsen och Thorsvik, 2014, ss.325–326).  

 

Internationellt sett har kompetens blivit ett centralt begrepp inom utbildning och ledning 

sedan mitten av 1990-talet (Illeris, 2013, s.11). Kompetensbegreppet avser att sammanfatta 

krav på kunskaper och färdigheter som krävs för att individer, företag, organisationer och 

nationer ska fungera ändamålsenligt och tidsenligt. Till följd av dagens snabba kunskaps- och 

teknikutveckling, i kombination med ökad konkurrens, ställs allt högre krav på verksamheters 

anpassningsförmåga (Kaufmann och Kaufmann, 2016, s.267). Till följd av kraven på 

organisationers anpassningsförmåga förväntas även organisationer att ständigt förbättra sina 

verksamheter, oavsett om det gäller visioner, mål processer, arbetssätt eller personal, för att 

förhålla sig till konkurrensen.  

 

Parallellt med kunskaps- och teknikutvecklingen har även tjänstesamhället vuxit fram sedan 

1980-talet och år 2010 blev antalet tjänstekommuner, det vill säga kommuner där majoriteten 

är anställda inom tjänstesektorn, fler än industrikommunerna (SCB, 2018). Enligt Statistiska 

centralbyrån (2018) är ny teknik och innovation grundläggande orsaker till att tjänsteföretagen 

ökar och att allt fler anställs inom tjänstesektorn. Skiftet innebär även en förändring från 

maskinellprestanda till mänsklig prestanda. Då människan är den främsta resursen inom 

service- och tjänstesektorn ställs allt högre krav på hennes kompetens, förmågor och 

färdigheter för att kunna leverera en tillfredsställande produkt till slutkunden.  



 2 

I Sverige slog kompetensbegreppet igenom under 1980-talet efter influenser från human 

resource management (HRM) i USA och Storbritannien (Illeris, 2013, s.24). 

Kompetensbegreppet har vuxit fram till följd av skiftet i fokus från inre effektivitet, att göra 

rätt saker, till yttre effektivitet, att göra saker rätt (Illeris, 2013, s.24). Dagens fokus på yttre 

effektivitet innebär medarbetarnas kompetens och förmåga att utföra sina arbetsuppgifter en 

förutsättning för att kunna leverera värde till marknaden och slutkunden. 

 

1.2 Problembeskrivning  

1.2.1 Organisationen och avdelningen 

Liseberg är en av Nordens största nöjesparker och ett av Sveriges mest besökta turistmål 

(Liseberg, 2019). Den primära verksamheten är nöjesparken med upplevelseattraktioner, 

lyckohjul och spel, men Liseberg driver även restauranger, teater och boendeanläggningar. 

Förbättringsarbetet som ska utföras har avgränsats till avdelningen Boende och reception som 

driver Lisebergs boendeanläggningar, Lisebergsbyn och Askim Strand, med fokus på 

arbetsgruppen reception. Receptionen är en av tre arbetsgrupper som är verksamma på 

avdelningen. Receptionens främsta uppdrag är att hantera de gäster som besöker 

anläggningarna vilket också ställer krav på deras kompetens för att kunna möta gästernas 

behov och önskemål under sin vistelse. Därmed är det särskilt viktigt att arbeta med och 

utveckla mänskliga resurser och mänsklig prestanda för att kunna leverera kvalitet på bästa 

sätt. 

1.2.2 Förbättringsområde 

Slutsatser från förstudien (se bilaga 1) visade på att det fanns förbättringspotential i 

upplärningsprocessen av nyanställda till receptionen. Resultatet visade att det inte finns ett 

standardiserat sätt att lära upp nyanställda inom arbetsgruppen och att upplärningen i 

dagsläget fokuserar på vad som ska läras ut (innehåll) medan hur de ska lära upp (arbetssätt) 

inte är lika tydligt definierat. I förstudien framkom det även att det fanns en stor variation i 

resultatet och upplevelsen av upplärningens genomförande vilket tyder på ett väsentligt 

kvalitetsproblem. En del medarbetare angav att de fått en bra introduktion till arbetet medan 

andra upplevde att upplärningen var ostrukturerad och att engagemanget från den som lärde 

upp var lågt. Medarbetarna uttryckte en önskan om en mer strukturerad grundutbildning som 

kan säkerställa kompetensen. Medarbetarna menar att det är viktigt att bli upplärd på rätt sätt, 

och av rätt person, för att känna sig välkommen och erhålla förståelse för arbetsuppgifter och 

förväntningar.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att förbättra upplärningsprocessen inom arbetsgruppen reception genom 

att tydliggöra arbetssätt och säkerställa kompetens. För att nå syftet har följande 

frågeställningar använts: 

1. Hur ser upplärningsprocessen ut idag?  

2. Hur kan arbetssätt tydliggöras?  

3. Hur kan kompetensen säkerställas? 
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1.4 Avgränsningar  

Arbetet kommer enbart att… 

• …undersöka och förbättra upplärningsprocessen inom arbetsgruppen reception på 

avdelningen.  

• …fokusera upplärningsprocessen och inga andra närliggande processer, så som 

rekryteringsprocessen. 

• …belysa faktorer som kan vägleda och tydliggöra arbetssättet med processen.  

• …belysa faktorer som kan säkerställa kompetensen hos de som ska utföra arbetet i 

processen. 

 

2. Teori 

 

Följande kapitel redogör för relevant teori utifrån studiens fokusområde och frågeställningar. 

Den teori som behandlas omfattar processer, ledning, roller, mål och strategi, styrning, 

lärande och kompetens, förväntan samt förändring. Kapitlet redovisar även tidigare forskning 

och arbeten inom kompetensutveckling och kunskapsledning. 

 

2.1 Den teoretiska bakgrunden  

2.1.1 Processer 

Bergman och Klefsjö (2012, s. 457) definierar process som ”ett nätverk av aktiviteter, som 

upprepas i tiden, och vars syfte är att skapa värde åt någon extern eller intern kund”. 

Processers övergripande syfte är att tillfredsställa sina kunder med så lite resursåtgång som 

möjligt. Processer handlar således till stor del om lagarbete, koordination och samverkan 

mellan individer och deras kompetens (Bergman och Klefsjö, 2012, s.457). I figur 1 

visualiseras ett exempel på en generell modell över en process. 

 

 
Figur 1: Generell modell av en process (Bergman och Klefsjö, 2012, s.458). 

 

Isaksson (2016, s.15) menar att det svårt att hävda att organisationer har en processyn utan en 

klar bild av hur processerna ser ut. När en process ska definieras är det viktigt att beskriva vad 

som karaktäriserar processen genom att förklara ingående delar i processen. Ingående delar 

som bör förklaras är bland annat processens första och sista aktivitet (in- och output), kund 

och leverantör samt det närverk av aktiviteter som producerar ett resultat (Bergman och 

Klefsjö, 2012, s.457). Isaksson (2016, s.18) menar att det även är viktigt att definiera olika 
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processtyper som ledningsprocesser, huvudprocesser och stödprocesser. I tabell 1 beskrivs 

nämna processtyper samt ingående delar. 

 
Tabell 1:  

Ingående delar i en process 

Ingående del Beskrivning 

Ledningsprocesser En process vars uppgift är att besluta om mål och strategier, 

exempelvis strategisk planering, målsättning och revision, för interna 

kunder. Ledningsprocessen har även i uppgift att leda förbättringar, 

planera, styra och hantera resurser. 

Huvudprocesser En process vars uppgift är att förädla input så att det uppfyller behov 

hos externa kunder. Exempel på huvudprocesser kan vara 

produktutvecklingsprocesser som syftar till att skapa värde åt framtida 

kunder, eller distributionsprocesser som syftar till att skapa värde för 

befintliga kunder. 

Stödprocesser En process som har i uppgift att tillhandahålla resurser till interna 

kunder i huvudprocessen. Det kan exempelvis handla om att utbilda, 

underhålla och finansiera. 

Input Ett objekt (material, produkt eller person) som ska förädlas genom 

huvudprocessen. 

Output Ett förädlat objekt som är ett resultat från huvudprocessen. 

Leverantör Den intressent som levererar input till processen. 

Kund Den intressent som ska mottaga och har intresse för det resultat 

(output) som ska levereras.  

Resurser Medel, exempelvis information, energi eller arbetstid, som krävs för 

att driva processen. Resurser avser vanligtvis personal, kapital och 

utrustning. 
Not: Egen tabell med inspiration från Bergman och Klefsjö (2012, ss.458–459) och Isaksson (2016, ss.17–19). 

 

Processfokusering innebär en förflyttning av fokus från enskilda produkter till de 

aktivitetskedjor som framställer dem. Processfokusering skapar goda möjligheter att uppnå en 

gemensam vision genom att fokusera på hur resultatet framställs istället för på vem som gör 

vad (Bergman och Klefsjö, 2012, s.459). En gemensam vision tydliggör även hur olika 

medarbetare bidrar till det slutgiltiga resultatet.  

2.1.2 Ledning 

Processledning 

Isaksson (2016, s.4) menar att processledning är en viktig del inom kvalitetsteknik och 

kvalitetsutveckling och att processynen är viktig inom alla organisationer. Processynsätt är en 

gemensam nämnare för förbättring och automatisering, där processledning i sig omfattar 

förbättringar på både operativ och strategisk nivå (Isaksson, 2016, s.11). Processledning är ett 

arbetssätt som utvecklats efter bakomliggande drivkrafter förbättringsarbete med processer 

(Bergman och Klefsjö, 2012, s.463) och kan liknas vid en förändringsprocess från funktionellt 

fokus till fokus på processer (Isaksson, 2016, s.21). Arbete enligt processledning kan 

beskrivas genom sju steg uppdelat som sammanfattas i fyra faser (1) organisera förbättringar, 

(2) förstå processen, (3) observera processen och (4) förbättra processen kontinuerligt (se 

figur 2).  
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Figur 2: Steg inom processledning inspirerad av Bergman och Klefsjö (2012, s.464). 

 

I första fasen organiseras förbättringar genom att tilldela ägarskap och beskriva gränser om 

skapar en förståelse för processen. När processen är kartlagd och tillhörande roller är 

definierade inleds den andra fasen där parametrar som ska mäta processens prestanda kan 

beslutas innan mätningar kan utföras. Information som utvinns genom mätningarna ska 

analyseras och användas som underlag för att därefter kontinuerligt förbättra processen 

(Bergman och Klefsjö, 2012, ss.463–464). 

 

Organisera för förbättringar 

Processfokus är en viktig del för många organisationer att nå framgång. När det beslutas om 

riktlinjer för arbetet är det minst lika viktigt att fastställa riktlinjer för väsentliga processer 

(Bergman och Klefsjö, 2012, s.464). Riktlinjerna handlar bland annat om att utse en 

processägare som tilldelas det strategiska ansvaret för att processen utvecklas och förbättras. 

Isaksson (2016, s.94) menar att processägaren även ansvarar för processens samtliga resurser 

och ska skapa riktning, ramar och regelverk för den operativa verksamheten. Utöver 

processägare är processledare och kompetensförsörjare viktiga roller inom processledning 

(Bergman och Klefsjö, 2012, s.469). Till skillnad från processägaren, som ansvarar för det 

strategiska besluten i processen, har processledaren ansvar för hur processen styrs operativt 

(Isaksson, 2016, s.94). Processledarens yttersta ansvar är att se till att processen förbättras och 

uppfyller uppsatta mål (Bergman och Klefsjö, 2012, s.469). Isaksson (2016, s.94) menar att 

kompetensförsörjarens roll är att ansvara för att rätt kompetens finns i processen.  

 

Förstå processen 

Innan förbättringsarbete kan initieras är det viktigt att förstå den process som ska förbättras 

(Bergman och Klefsjö, 2012, s.465). Förståelse för processen kan erhållas genom att kartlägga 

processen och dokumentera arbetsflödet vilket förutsätter förståelse om vad en process är och 

i synnerhet den process som ska studeras (Isaksson, 2016, ss.21–22). Förbättringsmöjligheter 

i processer kan fångas upp genom att systematiskt beskriva och förstå den nuvarande 

processen genom att redogöra för dess ingående delar. Kartläggning och definiering av en 

process är därmed viktigt för att skapa en gemensam bild av vad som sker, och inte sker, 

eftersom det genererar värdefull kunskap och förståelse om processen. Kunskapen om 

processen kan även vara en bra grund för förbättringsarbete att bygga på (Bergman och 

Klefsjö, 2012, ss.465–466). 
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Observera processen 

Fakta om processens tidigare prestanda är viktigt för att ha grundad information varpå man 

bygger förbättringarna (Bergman och Klefsjö, 2012, s.468). Processresultat och prestanda bör 

således mätas på lika sätt. Exempel på parametrar som kan lämpliga för urvalet av 

förbättringsområden kan vara kvalitet, resursförbrukning och tidhållning. Tillämpas 

måldelning eller balanserat styrkort i organisationen kan även de utnyttjas för att välja 

mätvariabler som kan vara av betydelse för organisationens framtida framgångar (Bergman 

och Klefsjö, 2012, s.468). Fasen kan sammanfattas genom att besluta om mätpunkter och 

utföra regelbundna mätningar (Isaksson, 2016, s.21).  

 

Förbättra processen kontinuerligt 

Processförbättring kan ske genom mindre förändringar av en befintlig process eller radikala 

förändringar som vanligtvis innebär nyskapande av processen (Bergman och Klefsjö, 2012, 

s.468). Här analyseras information från mätningar i syfte att förbättra processen (Isaksson, 

2016, s.21). Utgångspunkten för processledning är baserad på ett helhetsperspektiv på 

organisationen och att förbättra processernas, 

• Kvalitet, hur väl processen möter och tillfredsställer kundbehov och -förväntningar. 

• Effektivitet, hur väl processen utnyttjar resurser för att åstadkomma resultat. 

• Anpassningsförmåga, hur väl processen kan anpassas till förändrade förutsättningar. 

 

Situationsbestämd ledning 

Klassiska teorier om ledning har tidigare kategoriserat ledarstilar beroende på graden av 

ledningens uppgifts- eller människoorientering (Kaufmann och Kaufmann, 2016, ss.506–

507). Ledarskapsspecialisterna Paul Hersey och Ken Blanchard har utvecklat en 

ledarskapsteori, med utgångspunkt i den klassiska distinktionen, som även tar hänsyn till 

medarbetarnas mognad och kompetens (Kaufmann och Kaufmann, 2016, s.507). 

Medarbetarnas mognad och kompetens kan klassificeras på fyra olika nivåer (se tabell 2). 
 

Tabell 2:  

Kompetensnivåer 

Kompetensnivå Kännetecknas av 

K1 Medarbetaren har inte kompetens och är inte motivation 

K2 Medarbetaren har inte kompetens men är motiverad 

K3 Medarbetaren har kompetens men är inte motiverad 

K4 Medarbetaren har kompetens och är motiverad 
Not: Egen tabell utifrån Hersey och Blanchards teori (Kaufmann och Kaufmann, 2016, ss.507–508). 

 

Enligt Hersey och Blanchard (Jansson och Ljung, 2011, s.250) ska en skicklig ledare kunna 

anpassa sitt ledarbeteende utifrån situation och person. Kaufmann och Kaufmann (2016, 

s.507) menar att kombinationen av grundläggande ledarorientering och uppgiftsstruktur 

tillsammans med hänsyn till medarbetarnas mognad och kompetens underlättar beslutet om 

vilken ledningsform som är ändamålsenlig under särskilda förutsättningar (se figur 3). 
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Figur 3: Situationsbestämd ledning inspirerad av Kaufmann och Kaufmann (2016, s.508). 

 

En instruerande ledarstil behövs i situationer där medarbetaren, eller gruppen, har låg 

motivation och är osäkra och tveksamt inställda till sin uppgift (Jansson och Ljung, 2011, 

s.251). I den här typen av situationer krävs en ledare som agerar uppgiftsorienterat, med andra 

ord en ledare som fattar beslut, delar ut uppgifter och instruerar hur uppgiften skall utföras 

(Jansson och Ljung, 2011, s.251). 

 

Den coachande ledarstilen behövs i situationer där medarbetaren, eller gruppen, har låg 

motivation men hög kompetens (Jansson och Ljung, 2011, s.251). Medarbetaren har i det här 

stadiet kommit över sin inledande osäkerhet men är med benägen till att agera. I situationer 

som den här behövs en ledare som är människoinriktad och uppmuntrar och manar på utan att 

helt släppa sitt uppgiftsorienterat beteende. Vanligt är att ledaren kliver in och korrigerar 

beteenden och/eller reder ut oklarheter (Jansson och Ljung, 2011, s.251).  

 

När medarbetaren, eller gruppen, börjar bli mer kompetent bör ledaren träda tillbaka och låta 

medarbetaren själv hantera uppgiften genom att inta en stödjande ledarstil (Jansson och 

Ljung, 2011, s.251). Ledaren låter medarbetaren utnyttja sin kompetens mer självständigt, 

samtidigt som ledaren fortfarande stödjer och manar på. Då medarbetaren ska testa på att 

agera självständigt väntas osäkerheten öka igen vilket kräver ett högt stödjande ledarbeteende.  

 

När en medarbetare, eller grupp, både har förmåga och självförtroende att lösa en uppgift kan 

ledaren inta en delegerande ledarstil. I det här stadiet behöver medarbetaren få sköta sig själv 

vilket begränsar ledarens roll till att enbart vara ett stöd när de efterfrågas och finnas 

tillgänglig för att förhindra yttre störningar som kan påverka självförtroendet negativt 

(Jansson och Ljung, 2011, s.252).  

2.1.3 Roller 

En av de viktigaste komponenterna vid processförbättringar är roller (Bergman och Klefsjö, 

2012, s.471). Enligt Bergman och Klefsjö (2012) beskriver roller den kompetens som 

organisationen behöver för att bedriva verksamheten utan koppling till hur arbetsflödet är 

organiserat. Bergman och Klefsjö (2012, s.471) menar att en individ kan inta en eller flera 

roller, likaväl kan en och samma roll innehas av en eller flera individer (se figur 4). Roller 

har, tillskillnad från befattningar, en koppling till vad individen gör och är ofta kopplat till 

specifika aktiviteter som utförs i processer.  
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Figur 4: Roller och individer (Bergman och Klefsjö, 2012, s.472). 

 

Trots att vikten av kompetensutveckling, rollfördelning och tydliggörande av ansvar inte är en 

revolutionerande idé är det inte alltid vanligt förekommande inom organisationer. Oklart 

och/eller odefinierat ansvar, kopplat till en roll, är en grundläggande anledning till 

missuppfattningar och varierande tolkningar av ansvarsförhållanden (Bergman och Klefsjö, 

2012, s.472).  

 

Genom definierade roller förenklas möjligheten att kartlägga det kompetensbehov rollen 

behöver för att fullfölja sina åtaganden i processen. Därmed är det viktigt att klargöra att 

rollen är kopplad till ansvar och befogenheter, även om ansvaret inte är formellt definierat 

(Bergman och Klefsjö, 2012, ss.471–472). Då människan, och hennes kompetens, är en 

kritisk resurs för organisationer bör det vara naturligt att reflektera över vilken kompetens 

som behövs, definierat genom roller, och vilka individer som är bäst lämpade för rollerna 

(Bergman och Klefsjö, 2012, s.472).  

 

Bergman och Klefsjö (2012, s.472) menar att det inte alltid är lätt att beskriva vilka 

arbetsuppgifter en roll har, men det är enklare att definiera ansvar och åtaganden kopplat till 

ett definierat resultat. Genom att definiera vad som ska åstadkommas (resultat) istället för hur 

det ska åstadkommas (arbetsuppgifter) skapas utrymme för eget initiativ och kreativitet 

samtidigt som byråkratisk styrning minskas. Koordinering mellan rollerna och utveckling av 

rollinnehavarnas kompetens och förmåga är därmed avgörande faktorer för framgång. 

2.1.4 Mål och strategi 

Målformulering, beskrivningar av vad som vill uppnås, och utformning av strategier, 

beskrivning av hur målen ska uppnås, är ett ständigt arbete för att lösa uppgifter eller fylla en 

funktion (Jacobsen och Thorsvik, 2014, ss.29–31). Jacobsen och Thorsvik (2014, ss.29–30) 

menar att mål och strategi antas ha effekt på anställdas handlande och tankesätt och menar att 

mål och strategier kan (1) ha en motiverande effekt på de anställda, (2) ha en styrande 

funktion, (3) vara en legitimerande faktor och (4) fungera som utvärderingskriterier.  

 

Mål och strategi som motiverande effekt,  

Utan mål är det svårt att veta i vilken riktning arbetet ska utföras i, vilket kan leda till minskad 

motivation i arbete (Jacobsen och Thorsvik, 2014, s.30). En vanlig reaktion på avsaknaden av 

målsättningar kan vara att medarbetarna ifrågasätter varför hen ska lägga ner tid och kraft på 

arbetet. Den grundläggande orsaken till ifrågasättande och bristande motivation kan vara att 

arbetet som ska utföras saknar syfte och riktning). Strategier kan, på samma sätt som mål, 

vara en motiverande faktor genom att tillhandahålla en beskrivning av hur målet ska uppnås. 

Medarbetarna får således klart för sig varför en uppgift är viktig och hur de ska gå tillväga för 

att uppnå den. 
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Mål och strategi som styrande funktion,  

Den styrande funktionen grundar sig i att mål och strategier ger riktlinjer för arbetet, agerar 

som ett ramverk för medarbetarnas beteende och kan fungera som beslutspremisser för den 

enskilda individen (Jacobsen och Thorsvik, 2014, s.30). Mål och strategier kan, i en 

beslutssituation, ge en fingervisning om vilka kriterier som har högst prioritet och kan således 

styra arbetet i en önskad riktning (). Målstyrning kan förklaras som ett mellanting mellan 

regel- och visionsstyrning, och är en viktig faktor för att uppnå resultat. Styrningen är indirekt 

vilket ger individen mer frihet och sätter upp en definierad arbetsfördelning (Gulliksson och 

Holmgren, 2015, ss.330–331). Gulliksson och Holmgren (2015, s.330) menar att mål är viktig 

bland annat för att det fokuserar och prioriterar arbetet, är kommunicerbara, normerar 

tänkande och uppmuntrar effektivitet, underlättar planering och uppföljning samt ger en 

indikation på att något har uppnåtts. 

 

Mål och strategi som en legitimerande faktor,  

Uppfattningen av en organisations legitimitet baseras på dess uppsatta målsättningar samt 

omvärldens tolkning av vad organisationen faktiskt arbetar mot (Jacobsen och Thorsvik, 

2014, s.30). Legitimiteten kommer således från att organisationen, genom sina mål, uppfattas 

som en representant för en uppsättning av goda och/eller riktiga värden. Jacobsen och 

Thorsvik (2014, s.30) menar att organisationer kan ses som öppna system som är starkt 

beroende av resurser och stöd från omvärlden. Uppfattningen av att vara legitim är således en 

grundläggande faktor för att erhålla nödvändigt och önskat stöd från omvärlden. 

 

Mål och strategi som utvärderingskriterier,  

Mål kan även agera som utvärderingskriterier för det arbete som en organisation, grupp eller 

individ, utför. Graden av måluppfyllelse i relation till förbrukade resurser är starkt 

sammankopplat med effektivitet (Jacobsen och Thorsvik, 2014, s.30). Följaktligen kan mål på 

den individuella nivån användas som utgångspunkt för att mäta den enskilde individens arbete 

i organisationen. Det här perspektivet på mål har kommit till att kallas målstyrning där 

individer, eller grupper, bedöms utifrån graden av uppnått resultat i relation till uppsatta mål 

(Jacobsen och Thorsvik, 2014, ss.30–31). 

2.1.5 Styrning 

Gulliksson och Holmgren (2015, s.329) menar att styrning är en nödvändig faktor i många 

situationer trots att styrning inte alltid är direkt eller lätt att mäta. Engagemang och kreativitet 

beskrivs som svåra att styra och mäta. Val av styrning kan däremot skapa förutsättningar för, 

och således indirekt styra över, en miljö som uppmuntrar till engagemang och kreativitet. I 

tabell 3 presenteras en modell över tre olika styrningsformer (Gulliksson och Holmgren, 

2015, ss.329–330). 
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Tabell 3:  

Olika typer av styrning 

Styrning Regelstyrning Målstyrning Visionsstyrning 

Människosyn Människan är bara 

en maskin, en kugge 

Människan är en 

tänkande, rationell 

varelse 

Vi människor är 

sociala, emotionella, 

fantastiska 

Funktion Skapa gränser Ge ett fokus Ge mening 

Ledning Styr och reglera Skapa, förmedla, 

förankra mål 

Vara en förebild 

Kontrollsystem Myndighetskontroll Resultatbaserad, 

baserad på 

indikatorer 

Positiv återkoppling 

Förändring Förutsägbar Delvis förutsägbar Oförutsägbar 

Styrbarhet Hög Medel Låg 

Frihetsgrad Låg Medel Hög 

Uppgift Styra och/eller 

bromsa 

Smörjande Drivande 

Not: Modell över styrningsformer (Gulliksson och Holmgren, 2015, s.330). 

 

Styrningsformerna (se tabell 3) kan kombineras på olika sätt, utifrån situation, men förutsätter 

en ledare som har mandat och förtroende för att styra (Gulliksson och Holmgren, 2015, 

s.329). 

 

Regelstyrning, syftar till att styra beteenden genom att formulera en uppsättning regler som 

individer ska förhålla sig till (Gulliksson och Holmgren, 2015, s.330). För att regelstyrning 

ska ge effekt förutsätts att reglerna blir erkända, kontrolleras frekvent och att det blir 

märkbara sanktioner om reglerna bryts. Långsiktighet är även en viktig faktor då större 

organisationer och strukturer kan ha längre reaktionssträcka. 

Målstyrning, handlar om att sätta upp mål för att underlätta arbetet med att åstadkomma 

resultat. Styrningsformen har en indirekt styrning som tillåter större individuell frihet och 

sätter upp en bättre definierad ansvarsfördelning (Gulliksson och Holmgren, 2015, ss.330–

331). Uppföljning och resursjustering krävs från ledaren om målen inte verkar uppnås. 

Visionsstyrning, syftar till att ge meningsfulla svar och dela vision om ett gemensamt önskat 

framtida läge. Även om framtiden ofta är mer än vad en vision kan återspegla kan en 

utvecklad och genomtänkt vision delge ett fokus och djup (Gulliksson och Holmgren, 2015, 

s.331). För att visionsstyrning ska ge effekt krävs att visionen är, och tas fram, gemensamt 

och vara lokalt förankrade. 

2.1.6 Lärande och kompetensutveckling 

Kaufmann och Kaufmann (2016, s.269) definierar lärande som ”förvärvande och utveckling 

av kunskaper och färdigheter som är relativt permanenta och som har sin utgångspunkt i 

erfarenheter” är detta ett citat ska källa komma direkt efter. Lärande och kompetensutveckling 

är två närbesläktade fenomen. Illeris (2013, s.77) menar att utveckling av kompetens kan 

beskrivas som en särskild kvalificerad form av lärande. Forskare som Lewin och Kolb 

(Jansson och Ljung, 2011, ss.37–41) förklarar lärandet som en cykliskprocess. Jansson och 

Ljung (2012) menar att i lärsituationer utvecklas kunskap och kompetens genom iteration av 

konkreta upplevelser, reflekterande observationer, abstrakta begreppsbildningar och aktivt 

experimenterande (se figur 5). Enligt Illeris (2013, ss.77–78) kan lärprocessen delas upp i två 

delprocesser. Den ena delen, med aktivt experimenterande och konkreta erfarenheter som 
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erhålls genom praktisk utövning i interaktion med den sociala och materiella omgivningen. 

Den andra delen, med reflekterande observationer och abstrakta begreppsbildning, som 

handlar om intern bearbetning av den första delen (Illeris, 2013, s.78). Illeris (2013, s.78) 

menar att reflektion är centralt för att utveckla kompetens.  

 

 
Figur 5: Lärandets ingredienser och dimensioner med Lewin och Kolb (Jansson och Ljung, 2012, ss.37–41) som 

bas. 

 

Jansson och Ljung (2011, s.71) menar att det är när vi upplever oss själva som kompetenta är 

då som vi mår som bäst och kan således prestera som bäst. Upplevelsen av den egna 

kompetensen är särskilt stor i situationer som kräver en ansträngning och där vi direkt kan 

avgöra om vi lyckats eller inte (Jansson och Ljung, 2011, s.72). Omedelbar återkoppling och 

feedback är således en viktig aspekt som kan påverka viljan, motivationen, att fortsätta 

prestera. Motivation har en stor inverkan på prestation och vilja att utföra en arbetsuppgift. 

Drivkrafter som motiverar människan kan delas upp i yttre och inre motivation (Jansson och 

Ljung, 2011, s.70). Yttre motivation avser allt beteende som grundar sig i påverkan från 

omgivningen, däribland yttre belöningar eller bestraffningar. Inre motivation däremot avser 

beteenden utan påverkan från omgivningen där belöning och bestraffning utgörs av förändrat 

psykologiskt tillstånd.  

 

Jacobsen och Thorsvik (2014, s.229) menar att i organisationer där medarbetarna är den 

främsta resursen kan utveckling av medarbetarnas färdigheter betraktas som en investering för 

att få utvinna mer av resurserna. Liksom vid andra investeringar förutsätts reflektion kring 

vilka åtgärder som kan ge högst avkastning eller bäst resultat (Jacobsen och Thorsvik, 2014, 

s.230). En central del av organisationsteoretisk forskning har, sedan slutet av 1970-talet, 

fokuserat på hur organisationer lär sig och utvecklas. Bergman och Klefsjö (2012, s.417) 

lyfter två olika former av organisationslärande som formulerades i slutet av 1970-talet, enkelt 

lärande och dubbelt lärande (se figur 6).  
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Figur 6: Illustration av enkelt- och dubbelt lärande (Bergman och Klefsjö, 2012, 417). 

 

Enkelt lärande är en beteckning av det lärande som sker inom ramen för nuvarande system, 

arbetssätt och tänkande (Bergman och Klefsjö, 2012, s.417). Lärandet kan ses som 

finjustering av något befintligt där exempelvis regler, inom ett nuvarande system, arbetssätt 

eller tänkande, förändras men organisationen (där lärandet sker) i sig inte ifrågasätts. Dubbelt 

lärande däremot innebär mer radikala förändringar genom att medvetet och kritiskt reflektera 

över lärprocessen, dess mål, kunskaper som förmedlas samt roller och struktur.  

2.1.7 Förväntan 

Inom förväntansteorin antas motivation, och vilja att prestera, uppstå när en individ förväntar 

sig att något som man önskar sig, exempelvis en belöning, är möjligt att uppnå (Jacobsson och 

Thorsvik, 2014, s.231). Centrala element inom förväntansteorin, och sambanden mellan 

elementen, visualiseras i figur 7.  

 

 
Figur 7: Förväntansteorins centrala element (Jacobsen och Thorsvik, 2014, s.231). 

 

Utifrån figur 7 lyfter Jacobsen och Thorsvik (2014, s.231) tre huvudpoänger där förståelse och 

insikt om sambanden, vit-markerade i figuren, är av väsentlig betydelse.  

Jacobsen och Thorvsik (2014, s.231) menar att för det första är det viktigt att belöningen 

faktiskt tillmötesgår de önskningar och behov som finns. Det upplevda värdet, valensen, som 

är knutet till en belöning kan således förklaras som intensiteten i önskemål och behov och 

värdesättning av den belöning som efterföljer ett visst resultat.  

 

För det andra menar Jacobsen och Thorsvik (2014, s.231) att sambandet mellan insatsen och 

resultatet måste medvetengöras där individen behöver tro, förvänta sig, att resultatet kan 

uppnås och att det i sig resulterar i önskad belöning. Problematiken, i den här delen av 

modellen, är att den individuella förväntan ofta styrs av individens förmåga, resurser och 

rollförståelse. Med andra ord kan yttre förhållanden, såsom förmåga och förståelse, påverka 

de inre förhållandena, förväntan om att insats leder till resultat (Jacobsen och Thorsvik, 2014, 

ss.231–232). För att stärka motivationen är det där med viktigt att skapa förutsättningar för att 

nå resultatet.  
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Den tredje poängen som lyfts är att individen måste tro att resultatet, från insatserna, faktiskt 

leder den önskade belöningen (Jacobsen och Thorsvik, 2014, s.231). Sambandet anges som 

instrumentalitet (se figur 7). Det innebär att medarbetarna behöver förstå sambandet mellan 

det resultat de uppnår hänger samman med den belöning de får vid uppnått resultat (Jacobsen 

och Thorsvik, 2014, s.232). Utan tydlig koppling, mellan resultat av prestationer och den 

belöning som delas ut, är den instrumentella uppfattningen näst intill obefintlig. Det innebär 

att om ledningen vill förbättra prestationer genom belöningssystem måste det finnas en uttalad 

och förstådd koppling mellan höga prestationer och resultat med högre valens. 

2.1.8 Förändring  

Jacobsen och Thorsvik (2014, s.357) förklarar en förändring som ”[…] när organisationer 

uppvisar olika egenskaper vid olika tidpunkter”. Den generella definitionen förtydligas vidare 

genom att precisera dess innehåll genom att bena ut vilka typer av egenskaper som särskiljer 

de olika tidpunkterna. Förändringar kan handla om olika förhållanden (se tabell 4). 

 
Tabell 4:  

Förändringsförhållanden 

Nr Typ av förändring Förklaring 

1 Förändring av uppgift, teknik 

och/eller mål och strategi. 

Innebär att hitta nya sätt att utföra existerande 

uppgifter. Exempelvis automatisera en uppgift 

genom ny teknik eller justeringar i mål och/eller 

strategi. 

2 Förändring i organisationens 

struktur 

Innebär förändringar i hur arbetsuppgifter delas upp 

och samordnas. Det kan även beröra förändringar av 

styrning och kontroll eller typ av belöningssystem 

som används. 

3 Förändring av organisationens 

kultur 

Innebär ändrade antaganden, normer och värderingar 

i en organisation.  

4 Förändring i organisationens 

demografi 

Innebär förändrade förhållanden genom rekrytering 

av nya anställda eller att människor slutar. 

5 Förändring i processer  Innebär förändringar i nätverk av aktiviteter så som 

produktion, kommunikation, beslut och lärande. 
Not: Egen tabell baserat på Jacobsen och Thorsvik (2014, ss.357–358). 

 

Kaufmann och Kaufmann (2016, s.420) menar att oavsett förändring är det sannolikt att det 

kommer att utlösa motstånd på ett eller annat sätt. Motstånd i förändringar kan betraktas som 

energi som går att kanalisera till något konstruktivt, därmed är det viktigt att ledare har kan 

identifiera tecken på motstånd och vilka signaler som bör uppmärksammas. I tabell 5 

presenteras olika typer av motstånd till förändring och hur de kan kännas igen.  
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Tabell 5:  

Förändringar och motstånd 

Nr Typ av motstånd Signalement 

1 Förvirring Samma frågor återkommer vid upprepade tillfällen 

2 Omedelbar kritik Negativa attityder uttrycks 

3 Förnekande Vägran att betrakta saker på nya sätt 

4 Falsk delaktighet Människor ler och är positiva men följer inte upp 

5 Sabotage Olika typer av blockering av utförandet   

6 Ytlig enighet Antar förändringen för snabbt utan att tänka sig för 

7 Kringgående Uppmärksamhet flyttas till något som känns tryggt 

8 Tystnad Kan vara uttryck för passiv aggression och oenighet 

9 Öppet uppror Upphetsad stämning och protester 
 Not: Egen tabell baserat på Kaufmann och Kaufmann (2016, ss.420–421). 

 

Beroende på stämningar i arbetsmiljön kan det krävas mycket av ledningen för att 

diagnostisera motståndet och hantera det så att förändringar kan implementeras (Kaufmann 

och Kaufmann, 2016, s.421). Jacobsen och Thorsvik (2014, ss.376-377) menar att 

framgångsrika förändringar kännetecknas i stora drag genom att (1) det finns en upplevelse av 

förändringsbehov, (2) att det har formulerats en tydlig vision av vad ska uppnås genom 

förändringen, (3) att visionen är kommunicerad till hela organisationen, (4) strukturella drag, 

som hämmar omställningen, förändras, (5) att det finns ett team som kan leda 

förändringsprocessen och att berörda parter lyfts in i beslutsprocesser, (6) att det preciserats 

kortsiktiga mål och kriterier för att arbeta mot visionen samt att presterande anställda belönas, 

(7) fungerande förändringar befästs i nya strukturer och processer, samt (8) att nya tanke- och 

handlingssätt institutionaliseras genom att skapa en kultur kring genomförda förbättringar och 

skapar distans till tidigare praxis. 

 

2.2 Tidigare forskning/arbeten 

Kunskapsledningens utveckling har lett till antaganden om att den psykologiska dimensionen 

i arbetslivet har fått en utökad betydelse (Kaufmann och Kaufmann, 2016, s.86). Bland annat 

har lärande fått en mer central innebörd som väcker frågor om ledning och förhållningssätt till 

lärande på individ-, grupp- och organisationsnivå (Kaufmann och Kaufmann, 2016, s.86). 

Intresset för kunskapsledning har ökat under de senaste åren men det råder fortfarande 

oklarheter hur kunskapsledning kan användas och hur den ska appliceras (Greiner, Böhmann 

och Krcmar, 2007, s.3). Greiner, Böhman och Krcmar (2007) menar att oklarheterna ofta 

grundar sig i en praktisk problemupplevelse av hur kunskap ska ledas. Kaufmann och 

Kaufmann (2016, s.86) menar att en grundläggande faktor till problematiken med 

kunskapsledning kan vara att många ledare upplever hjälplöshet och svårigheter med att leda 

och hantera osynliga resurser, så som kunskap. 

 

Idag används formella utbildningar och utvecklingsprogram för att förbättra den interna 

kompetensen (Poel och van der Krogt, 2017, s.180). Trots att formella utbildningar är vanligt 

förekommande är utveckling av mänskliga resurser ofta problematiskt och effektivitet av 

utbildningarna är ofta låg (Poel och van der Krogt, 2017, ss.180–181). Även Claesson (2015, 

s.49) menar att det finns brister i hur organisationer använder, organiserar och utvecklar 

medarbetares kunskaper och kompetens. Kaufmann och Kaufmann (2016, s.86) menar att en 

anledning till problematiken kan ligga i att organisationer ofta förutsätter att kunskap går att 

administrera och förvalta på samma sätt som synliga resurser så som pengar, byggnader och 

produkter.  
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Vanligtvis kännetecknas kompetensutveckling av olika aktiviteter eller åtgärder, så som 

rekrytering, karriärsutveckling och utbildningsinsatser, som en organisation använder för att 

stärka verksamheten internt (Claesson, 2015, s.49). Att skapa förutsättningar och stödja 

utvecklingen av medarbetares kompetens är avgörande för att bedriva verksamheter som 

omfattas av mänskligt kapital. Trots vikten av att skapa förutsättningar för att stödja 

kompetensutveckling brister många organisationer i hur de använder, organiserar och 

utvecklar medarbetares kunskaper och kompetens (Claesson, 2015, s.49).  

 

Den kunskapsbaserade synen på företag, inom strategisk ledning, har skiftat fokus från 

resurskunskap och menar att kunskap är den viktigaste resursen för att skapa ett långsiktigt 

och hållbart övertag över dess konkurrenter (Greiner, Böhman och Krcmar, 2007, s.3). Trots 

det ökade intresset och fokuseringen på kunskapsledning har det visat sig att det inte alltid har 

en positiv inverkan på affärsverksamheten eller leder till en konkurrensfördel. För att 

framgångsrikt applicera kunskapsledningsstrategier i organisationer krävs hänsyn till ett 

flertal olika parametrar (Greiner, Böhman och Krcmar, 2007, ss.3–4). Urvalet av lämpliga 

strategier beror inte enbart på vilken typ av kunskap som ska delas utan även den 

organisationsmiljö som företaget är verksam inom. Det är även viktigt att ta hänsyn till vilken 

affärsstrategi som finns för att kunskapsledning ska ge positiva resultat på verksamhetens 

prestanda. 

 

Forskning visar på att, i och med kunskapsledningens utveckling, bör ledare beakta 

kunskapsprocesser som en viktig del för värdestegring i verksamheterna (Kaufmann och 

Kaufmann, 2016, s.86). Ur ett kunskapsledningsperspektiv framstår ledare som 

kompetensbyggare, vilket också medför utmaningar kring hur kunskap ska skapas, överföras 

och delas (Kaufmann och Kaufmann, 2016, s.86). Claesson (2015, s.20) lyfter att det är 

arbetsgivaren, som ansvarig för kompetensförsörjning, behöver säkerställa och tillgodose att 

anställda har den kompetens som krävs för sitt arbete och att kompetensen används på rätt 

sätt. Human resource development (HRD) utgör en viktig del av ledningsarbetet (Poel och 

van der Krogt, 2017, s.180). För att uppnå god prestationsledning visar undersökningar på att 

det finns fem grundläggande regler (Kaufmann och Kaufmann, 2016, s.227): 

- Klargöra prestationsförväntningar och standardiserade operationsprocedurer 

- Definiera mätbara mål och konkreta deadlines 

- Använda utvärderingsprocedurer som lägger vikt vid förbättringsmöjligheter 

- Ge specifik återkoppling 

- Fördela belöning och eventuella sanktioner rättvist. 

3. Metod 

 

I metodkapitlet presenteras studiens forskningsstrategi och vetenskapliga grund. Däribland 

redogörs metoder och tillvägagångssätt för etiska ställningstaganden, objektivitet, 

datainsamling och -analys, resultatets validitet, reliabilitet och generaliserbarhet samt 

metoddiskussion. I respektive avsnitt presenteras val av metod och tillvägagångssätt. 

 

3.1 Design av studien  

Syftet med examensarbetet är att förbättra upplärningsprocessen genom att tydliggöra 

arbetssätt och säkerställa kompetens. Utifrån syftet har studien valts att bedrivas som en 

kvalitativ fallstudie för att kunna gå på djupet med förbättringspotentialen i processen för att 

identifiera faktorer som kan besvara uppsatta frågeställningar. Kvalitativa fallstudier syftar till 

att belysa något generellt genom att undersöka det specifika (Denscombe, 2018, ss.85–87). 

Undersökning och granskning av problematiken med upplärningen inom arbetsgruppen skulle 
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således även kunna bidra till att belysa fenomenet arbetsplatslärande och 

kompetensutveckling generellt. Valet av studiens design har gjorts för att få en helhetssyn på 

upplärningen, genom att fokusera på relationer och skeenden inom den samt för att kunna 

kombinera flera metoder som kan belysa processen ur olika perspektiv. 

 

Designens kvalitativa inriktning har valts till följd av studiens syfte och uppsatta 

frågeställningar. Kvalitativa studier fokuserar på mjuka och verbala data (Patel och 

Davidsson, 2011, s.14) vilket upplevs vara relevant för att besvara de hur- och vad frågor som 

ska besvaras genom arbetet. Insamling och analys av mjuka data har varit centralt för att 

tillhandahålla information om upplärningens upplägg och hur det upplevs av medarbetarna 

inom arbetsgruppen. Studiens fokus på mjuka data har även varit av stor relevans för att ta 

fram ett lösningsförslag som både inkluderar och tar hänsyn till medarbetar- och 

kvalitetsperspektiv. Således har input från medarbetarna varit av stor betydelse för att kunna 

bedriva studien. Datainsamling och -analys har utgått ifrån kvalitativa undersökningar av 

medarbetarnas upplevelser och önskemål och därefter bearbetats genom tolkande analyser och 

kvalitetstekniska verktyg.  

 

Då den process som undersöks är en operativ process har en abduktiv ansats valts i syfte att 

undersöka hur teori kan tillämpas i praktiken. Abduktiv ansats kan beskrivas som en 

kombination mellan induktiv och deduktiv ansats, där ett oförklarat faktum ställs emot en 

hypotes för att besvara dess förhållande (Patel och Davidsson, 2011, s.25). Undersökaren 

pendlar således mellan teori och empiri i sin arbetsgång. Patel och Davidsson (2011, s.25) 

menar att relevant och tillämplig teori är grundläggande för att arbeta fram en förståelse för 

det ämne som ska studeras genom en abduktiv ansats. 

 

Studien har inletts med insamling av data om upplärningsprocessen i det specifika för att 

åskådliggöra nuläget och medarbetarnas upplevelser om det befintliga upplägget samt 

önskemål om ett förbättrat. Efter kartläggningen av nuläget har resultatet analyserats utifrån 

valda teorier som kan kopplas till ämnet för att undersöka hur det kan förbättras ur ett 

kvalitetsperspektiv.  

 

Patel och Davidsson (2011, s.24) menar att risken med en abduktiv ansats och pendling 

mellan teori och empiri är att undersökaren påverkas genom tidigare erfarenheter. Pendlingen 

anses dock ha varit relevant för att erhålla en djupgående förståelse för processen för att sedan 

utveckla en förbättrad process som kan tillämpas i praktiken. Det abduktiva förhållningssättet 

har därmed bidragit med en systematisk kombination där en förståelse för förbättringsområdet 

har vuxit fram succesivt med tillvägagångssättet och har anpassats allteftersom. 

 

3.2 Etiska ställningstaganden 

Studiens kvalitativa inriktning har inneburit att deltagande och engagemang från 

arbetsgruppen och ledningen varit en avgörande faktor. Datainsamlingen har förutsatt 

medarbetarnas och ledningens involvering för att få input för att kartlägga och förstå nuläget 

och för att ta fram en tillämpningsbar åtgärd. Därmed är det särskilt viktigt att ta ställning till 

etiska frågor som är kopplade till arbetet (Denscombe, 2018, s.433). Den etiska 

forskningsgrunden som arbetet vilar på baseras på fyra grundläggande krav (Patel och 

Davidsson, 2011, s.63) som bör tas hänsyn till vid kvalitativ forskning (se tabell 6). Utöver 

Patel och Davidssons (2011) etiska krav har ett avsnitt om forskning adderats på grund av 

undersökarens relation till arbetsgruppen som undersöks. 
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Tabell 6:  

Beskrivning av grundläggande krav för etisk forskning 

Krav Beskrivning 

Informationskravet Inkluderar deltagarnas rättigheter till information om studiens 

syfte och deras medverkan. 

Samtyckeskravet Förtydligar deltagarnas rätt att själva bestämma om de vill 

medverkan i studien eller inte. 

Konfidentialitetskravet Omfattar hantering och förvaring av insamlat material, som berör 

personuppgifter och konfidentiell information, så att obehöriga 

inta kan ta del av det. Kravet syftar till att skydda deltagare från 

personlig skada genom sitt deltagande. 

Nyttjandekravet Tydliggöra för deltagarna hur det insamlade materialet kommer att 

nyttjas och användas i forskningen.  
Not: Egen tabell baserat på etiska överväganden (Patel och Davidson, 2011, ss.62–63). 

 

Projektets genomförande har förhållit sig till ovanstående krav (se tabell 6) i syfte att arbeta 

enligt god forskningssed. Vidare redogörs tillvägagångssätt för att arbeta enligt kraven. 

Utöver Patel och Davidssons (2011, s.62–63) etiska krav har ett stycke om objektivitet 

adderats på grund av tidigare anställning inom avdelningen. 

 

Informationskravet 

Medarbetarna på avdelningen har sedan tidigare känt till förbättringsprojektet genom delgiven 

information under förstudien. Då enbart en av tre arbetsgrupper kommer att fortsätta beröras 

av examensarbetet har det varit viktigt att delge information till samtliga arbetsgrupper 

oavsett medverkan.  

 

Ett samlat informationsmöte har inte varit möjligt att genomföra eftersom medarbetarna 

arbetar i skift, vilket innebär varierande arbetstider och arbetsdagar. Medarbetarna inom 

receptionen, som ska undersökas i fallstudien, har därmed informerats individuellt medan 

information till övriga arbetsgrupper inom avdelningen vid ett driftmöte. Den information 

som delgavs dokumenterades i mötesprotokoll så att även icke-deltagande kunde ta del av 

informationen.  

 

Under första veckan på avdelningen delgavs information om studien genom att muntligt 

sammanfatta förstudien, vilket förbättringsområde som kommer att arbetas med framöver 

samt vad som planeras att upprättas framöver. Medarbetarna inom receptionen har även 

delgivits information om att deras medverkan kommer att vara viktig för att kunna ta fram en 

åtgärd som är användbar för dem i slutändan. Informationskravet har varit viktigt för att 

samtliga medarbetare ska förstå sin tidigare medverkan och sin kommande medverkan, samt 

vad som gett upphov till det kommande arbetet. 

 

Samtyckeskravet 

Efter att ha informerat om studien och dess syfte har berörda tillfrågats om de vill medverka i 

studien genom att svara på intervjufrågor eller observeras. Inför samtliga datainsamlingar har 

de medverkande personligen tillfrågats om de samtycker till att bli observerade och/eller 

intervjuade. Samtyckeskravet har varit viktigt för att de medverkande själva ska kunna styra 

över sin medverkan och inte tvingats till att delta. Samtycke har även varit viktigt för att de 

medverkande ska känna sig trygga i processen. Enligt det samarbetsavtal som skrivits med 

Liseberg har samtycke givits till samarbete där parterna är medvetna om att arbetet ska 

utmynna i en skriftlig rapport.  
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Konfidentialitetskravet 

Inför intervjuer och observationer har de medverkande informerats om att deras identitet inte 

är av relevans för studien och att information som kan kopplas till deras identitet kommer att 

anonymiseras. De medverkande har fått information om att enbart deras synpunkter, 

upplevelser och åsikter kommer att nyttjas för att kartlägga nuläget och arbeta fram ett 

förbättringsförslag, inget annat.  

 

Konfidentialiteten har varit särskilt viktig för att de medverkande ska känna sig trygga i sitt 

deltagande och att de ska kunna delge information på ett säkert sätt som inte kan ge dem 

personliga konsekvenser framöver. Dokumentation av datainsamling har sparats och förvarats 

på en personlig dator som ingen utomstående part har tillgång till. Filerna kommer att raderas 

vid avslutat och godkänt examensarbete. 

 

Nyttjandekravet 

Inför varje intervju har de medverkande tillfrågats om deras svar får nyttjas som underlag i 

studien för att arbeta fram en förbättrad upplärningsrutin. Därefter har de intervjuade fått 

delge om den information de bidragit med får användas i studien eller inte. Nyttjandekravet 

har varit viktigt att arbeta med för att de medverkande själva ska kunna styra över hur mycket 

information de vill bidra med i projektet. Kravet har även varit av stor relevans för att de 

medverkande ska känna sig trygga i hur materialet behandlas och används.  

 

Objektivitet 

På grund av en tidigare anställning inom den arbetsgrupp som undersökningen har utgått ifrån 

har objektivitet varit viktigt att säkerställa för att ta fram ett opartiskt och grundat resultat. 

Objektiviteten har således varit viktig att säkerställa för att det förbättringsförslag som ska 

arbetas fram ska vara tillförlitligt. Trots tidigare koppling till arbetsgruppen har medarbetarna 

inte varit kända för undersökaren sedan tidigare, förutom deras namn. Undersökaren har inte 

heller varit bekant med den anläggning som empirin har insamlats.  

 

Under datainsamlingen har deltagande metoder uteslutits i syfte att säkerställa ett neutralt och 

opartiskt resultat. Intervjuer har även baserats på frågor med låg strukturering i syfte att låta 

de medverkande styra den information som delges. Urvalet av medverkande har även varit 

förutsättningslöst där samtliga bedöms kunna bidra med information som kan vara relevant 

för resultatet. 

 

3.3 Datainsamling 

Utgångspunkten för datainsamlingen har varit att samla in information utifrån de 

frågeställningar som ska besvaras genom arbetet. Primärt har information om 

upplärningsrutinerna i nuläget (frågeställning 1) samlats in dels för att förstå grunden som 

förbättringsarbetet ska baseras på och dels för att få en djupare förståelse av var påträffade 

kvalitetsbrister från förstudien kan uppstå. Sekundärt har även åsikter, upplevelser och 

kommentarer om det nuvarande upplägget samlats in för att ta hänsyn till medarbetarnas 

synpunkter i den kommande förbättringen. Metoder som har använts för att samla in material 

har varit dokumentstudier, kvalitativa intervjuer och observationer för att få en så tydlig bild 

som möjligt av upplärningsprocessen i nuläget (se kapitel 4 Resultat).   
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3.3.1 Dokumentstudier 

Metod 

För att kartlägga hur upplärningsrutinerna ser ut i nuläget har dokumentstudier använts som 

första datainsamlingsmetod. Patel och Davidsson (2011, s.68) menar att dokumentstudier är 

användbart för att besvara frågor om faktiska förhållanden och skeenden, vilket har varit av 

intresse för studien för att ta del av vilka befintliga ramar som finns i den nuvarande 

strukturen. Traditionellt sett är dokument en övergripande beteckning för nedtecknad eller 

tryckt information som kan förvaras i pappers- eller elektronisk form (Patel och Davidsson, 

2011, s.67). Patel och Davidsson (2011, s.68) menar att de dokument som ska samlas in bör 

väljas för att ge en så fullständig bild som möjligt av det som ska studeras. Dokumenten ska 

belysa det som ska undersökas ur mer än en synvinkel. 

 

Tillvägagångssätt 

Dokument som har efterfrågats har varit dokument som används och/eller kan kopplas till 

upplärningsrutinerna idag. Efter hänvisning från arbetsledare och receptionschef har 

dokument uppsökts på Navet (gemensam dokumentbank för Liseberg). Därefter har dokument 

eftersökts i mappar som handlar om personal och upplärning både för Lisebergsbyn och 

Askim Strand. Urvalet av de dokument som har samlats in har baserats på att ta reda på vad 

och hur de gör under upplärningen samt i det dagliga arbetet. Dokumenterad 

arbetsbeskrivning har även efterfrågats, men en sådan finns inte att tillgå i dagsläget. 

Dokumenten som har samlats in har primärt varit officiella handlingar (Patel och Davidsson, 

2011, s.67). I tabell 8 listas respektive insamlat dokument med en beskrivning av dess 

innehåll. 

 
Tabell 7:  

Dokumentöversikt 

Nr Typ av dokument Anläggning Beskrivning 

1 Rutinlista  

(låg- och 

mellansäsong) 

Lisebergsbyn Rutinlistan beskriver samtliga rutiner som ska 

genomföras under en arbetsdag under låg- och 

mellansäsong. 

2 Rutinlista 

(högsäsong) 

Lisebergsbyn Rutinlistan beskriver samtliga rutiner som ska 

genomföras under en arbetsdag under 

högsäsong. 

3 Rutinmanual Lisebergsbyn Beskriver moment på rutinlistan mer i detalj. 

4 Checklista för 

upplärning 

Lisebergsbyn Checklistan omfattar samtliga moment som ska 

gås igenom under en upplärning av en junior. 

5 Checklista för 

upplärning 

Askim Strand Checklistan omfattar samtliga moment som ska 

gås igenom under en upplärning av en junior, 

uppdelad efter dag 1, 2 och 3. 

6 Passbeskrivning Lisebergsbyn Passbeskrivningen redogör vad respektive pass 

ansvarar extra för. 

7 Utbildningar Askim Strand Översikt över utbildningar, från 2016, som en 

junior ska genomgå. 
Not: Tabellen redovisar enbart en sammanfattande beskrivning av de dokument som har samlats in. 

 

Rutinlistor har valts för att samla information om vad medarbetarna förväntas göra i sitt 

arbete, i och med att arbets- och uppgiftsbeskrivning saknas. Checklistorna har varit relevant 

för att ta reda på vad de går igenom under upplärningsdagarna. Passbeskrivning och 

rutinmanual har även bedömts vara relevanta dokument för att kartlägga de går igenom. 

Utbildningar har valts i syfte att erhålla en bild av det formella utbildningsutbudet inom 
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arbetsgruppen. Dokumenten som har valts att samlas in har därmed berört både det dagliga 

arbetet och upplärningsrutiner för att belysa vad som görs under upplärningen och vad som 

förväntas göra efter avslutad upplärning.   

3.3.2 Kvalitativa intervjuer 

Metod 

Vid ett andra datainsamlingstillfälle genomfördes kvalitativa intervjuer med medarbetarna i 

receptionen i syfte att komplettera information från de dokument som tidigare samlats in. 

Metoden valdes för att kunna upptäcka och identifiera egenskaper och tillstånd i 

upplärningsrutinerna utifrån medarbetarnas perspektiv. Metoden syftade till att ta del av 

medarbetarnas upplevelser, åsikter och synpunkter om upplärningen som inte kunnat 

synliggöras genom dokument.  

 

Medarbetarnas och ledningens perspektiv på upplärningen har varit väsentlig information att 

samla in för att förstå vad som redan fungerar, vad som kan bli bättre och vad de upplever 

saknas i den befintliga rutinen. Önskemål och kriterier har även varit av intresse för att senare 

väva ihop dem med ett kvalitetstekniskt perspektiv för en förbättrad och förankrad 

upplärningsrutin. 

 

Intervjuerna har genomförts som semistrukturerade intervjuer för att kunna styra samtalet och 

frågorna till ett visst intresseområde samtidigt som svarsutrymmet lämnas fritt. Denscombe 

(2018, s.269) menar att i semistrukturerade intervjuer har intervjuaren en färdiglista på vilka 

frågor som ska besvaras men är samtidigt flexibelt inställd när det kommer till frågornas 

ordningsföljd. Semistrukturerade intervjuer gör att intervjuaren har en viss kontroll på 

intervjuprocessen men tillåter fortfarande de intervjuade att utveckla sina tankar och idéer mer 

utförligt än om det hade funnits fasta svarsalternativ.  

 

Inför intervjuerna har 24 frågor förberetts (se bilaga 2) i syfte att samla information om rätt 

saker utan att påverka svaret från den som intervjuas. Frågorna har utformats med en låg 

strukturering och hög standardisering (Patel och Davidsson, 2011, s.76). Hög standardisering 

har valts i syfte att ställa likalydande frågor för att kunna jämföra och generalisera svaren, för 

respektive fråga, senare i analys. Låg strukturering har valts till följd av att inte påverka vilka 

svar som kan delges, samt ge den intervjuade maximalt svarsutrymme (Patel och Davidsson, 

2011, s.76). Intervjufrågorna har arbetats fram med hänsyn till arbetets syfte och 

frågeställningar för att stärka validitet och reliabilitet.  

 

Tillvägagångssätt 

Intervjuerna har bedrivits individuellt i ett eget enskilt rum för att undvika yttre influenser och 

störningsmoment från omgivningen. Intervjuerna har valts att utföras i ett enskilt rum för att 

kunna spela in intervjuerna, med åtanke på reliabilitet och validitet. I början av varje intervju 

har konfidentialitets- och nyttjandekravet förklarats så att den intervjuade ska känna kontroll 

på vad som händer med den information som förmedlas.  

För att dokumentera intervjuerna har både inspelning och anteckningar förts under 

intervjuerna i syfte att fånga upp övergripande och detaljerad information i det som sägs. 

Anteckningarna har utförts genom att anteckna stödord under respektive fråga, för att 

dokumentera övergripande svar på frågorna, medan inspelningarna syftar till att fånga upp 

detaljer som senare kan vara relevant vid analys. Ljudinspelning har således varit av betydelse 

för att stärka reliabiliteten i resultatet. Syftet med inspelningarna har varit för att kunna gå 

tillbaka till materialet och stämma av grovanteckningar som förts under samtalets gång.  
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Under perioden har totalt 15 medarbetare varit anställda i receptionen. Till följd av 

föräldraledighet och ej påbörjad anställning har 10 medarbetare intervjuats. I figur 8 redogörs 

antal anställda, antal möjliga intervjupersoner och antal medverkande. 

 

 
Figur 8: Antal anställda, aktiva och intervjuade medarbetare under perioden 2019-04-03 till 2019-04-12. 

 

Under de dagar då intervjuerna har genomförts har 7 av 10 möjliga medarbetare intervjuats. 

De som tillfrågades att medverka i intervjuerna har varit medarbetare som har arbetat inom 

arbetsgruppen under datainsamlingsperioden. De tillfrågade har varit seniorer, medarbetare 

som arbetat minst en säsong och/eller är heltidsanställda, och ledningen inom arbetsgruppen. 

Medverkande i intervjuerna har varit både män och kvinnor i olika åldrar och positioner med 

varierande anställningstid. Svaren per fråga har viss variation i längd, men överlag har 

samtliga intervjuer tagit 30–45 minuter. Svarens längd varierar i omfattning till följd av 

frågornas låga strukturering som har möjliggjort för medarbetarna själva att styra hur mycket 

de vill delge.  

3.3.3 Observationer 

Metod 

För att komplettera information om vad som ska göras (dokumentstudier), vad medarbetarna 

säger/upplever att de ska göra (intervjuer) har data samlats in genom observation av en 

upplärning för att samla in underlag om vad och hur de gör i praktiken genom. Observationer 

har valts som insamlingsmetod för sitt explorativa syfte och för att samla information om 

skeenden och beteenden i naturliga situationer (Patel och Davidsson, 2011, s.91). 

Observationerna har utförts som fältarbete i naturliga miljöer för att samla in data om verkliga 

situationer som skulle ha ägt rum oavsett om undersökningen hade pågått eller inte 

(Denscombe, 2018, s.297). 

Observationerna har gjorts för att få en uppfattning av vad som görs under själva 

upplärningen gällande struktur och innehåll. Då det framkom i förstudien att det finns 

variationer gällande hur upplärningen utförs har detaljer i processen inte fokuserats på. Fokus 

för observationerna har varit att samla in en övergripande bild över upplärningens innehåll 

och tillvägagångssätt. 
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Tillvägagångssätt 

Observationerna har genomförts under upplärning av två juniorer som är nya till receptionen. 

Data har samlats in under två dagar då upplärningen har skett. För att minimera påverkan och 

influens från observatören har observationerna har inte varit deltagande (Denscombe, 2018, 

s.304). Observationerna har gjorts på de ställen där upplärningen har infallet, vilket primärt 

har varit i Front- och BackOffice. FrontOffice är en benämning för receptionsdisken där 

medarbetarna utför arbetsuppgifter som gästhantering som involverar fysiska möten och i 

BackOffice utförs mer administrativa uppgifter som platsfördelning, bokning och mail. 

Observationerna har genomförts genom att lyssna och iaktta handlingar under en upplärning. 

Observationer som har noterats har varit händelser och handlingar som haft utgångspunkt i 

nedanstående frågor. 

- Vad går de igenom? 

- Hur går de igenom det? 

För att dokumentera observationerna har noteringar antecknats på post-it lappar. Iakttagelsen 

antecknades direkt och kortfattat på lappen innan den lades åt sidan. Noteringarna har gjorts 

kort och direkt i syfte att minska medarbetarnas känsla av att vara iakttagna, trots samtycke att 

bli observerade, och för att inte börja placera observationsmaterialet under insamlingen. När 

observationstillfället avslutades för dagen samlades noteringarna och dagens datum 

antecknades på samtliga noteringar. Tillvägagångssättet upprepades under samtliga dagar som 

observationerna genomfördes. 

 

3.4 Dataanalys 

Material som har samlats in och analyserats har varit i syfte att få en övergripande bild av 

upplärningsprocessen, och dess ingående delar, i nuläget för att därefter få en förståelse vad 

som orsakar det varierande resultatet av upplärningen. För att undersöka potentiella orsaker 

har analysen fokuserat på att identifiera om det finns tydlighet kring nedanstående frågor: 

• Hur ser upplärningsprocessen ut idag? 

• Vad ska medarbetarna kunna? 

• Varför ska medarbetarna kunna det? 

• När ska ett moment läras ut? 

• Hur lärs ett moment ut? 

• Vem/vilka är ansvariga för att lära upp? 

 

Det insamlade materialet granskades i sin helhet för att redogöra för att kartlägga nuläget. 

Bearbetning av materialet har skett genom att läsa och lyssna igenom materialet ett flertal 

gånger i syfte att identifiera mönster och samband som kan tydliggöra ingående delar i 

processen med hjälp av olika kvalitetstekniska verktyg. 

3.4.1 Släktskapsdiagram 

För att tydliggöra vilka förväntningar som finns innan och efter upplärningen har ett 

släktskapsdiagram upprättats. Släktskapsdiagram (se figur 9) kan användas som ett 

hjälpmedel för att strukturera stora mängder verbala data som kan grupperas i ett naturligt 

släktskap (Bergman och Klefsjö, 2012, s.486).  
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Figur 9: Principen för ett släktskapsdiagram (Bergman och Klefsjö, 2012, s.486). 

 

Bergman och Klefsjö (2012, s.486) menar att diagrammet visar på förbindelser mellan data 

snarare än logiska samband. Genom att analysera och förtydliga förväntningar innan och efter 

processen förväntas en klarare bild över vad som förväntas komma in i processen (input) och 

vilket resultat (output) som förväntas. Mönster i svar från intervjuer, avseende förkunskaper 

och vad de lärt sig efter upplärningen, har sammanställts och kategoriserats med hjälp av 

verktyget.  

3.4.2 Träddiagram 

De kunskapsområden som identifierats genom intervjufrågor om vad som är viktigt att kunna 

och veta i arbetet har ett träddiagram använts för att bryta ner vad medarbetarna ska kunna 

inom respektive område. Träddiagram har valts i syfte att systematiskt bryta ner och 

strukturera det insamlade materialet i mindre beståndsdelar (Bergman och Klefsjö, 2012, 

s.490). I figur 10 presenteras principen för ett träddiagram.  

 
Figur 10: Principen för träddiagram (Bergman och Klefsjö, 2012, s.490). 

 

Först identifierades återkommande svar om vad som är viktigt att kunna och känna till i 

arbetet i receptionen som tolkades som övergripande kunskapsområden. Därefter kopplades 

medarbetarnas svar ihop med moment från checklistan som finns inför upplärning.  

3.4.3 Ishikawadiagram 

Vidare har ett Ishikawadiagram, per kunskapsområde, upprättats med utgångspunkt från 

övergripande kunskapsområden i figur 11. Verktyget valdes i syfte att bena ut orsaker 

(Bergman och Klefsjö, 2012, s.242) till varför medarbetarna ska ha kunskap och vetskap inom 

området.  
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Figur 11: Principen för ett Ishikawadiagram (Bergman och Klefsjö, 2012, s.243). 

 

Verktyget har valts för att analysera och strukturera angivelser om varför arbetsmomenten är 

viktiga att kunna utifrån intervjusvar och rutinlistor. 

3.4.4 Processkartläggning 

För att få en övergripande bild över hur upplärningsprocessen ser ut idag har 

processkartläggning använts som verktyg för att klarlägga processen. Syftet med 

processkartläggningar är att visualisera processen och tydliggöra dess ingående delar 

(Bergman och Klefsjö, 2012, s.44). Verktyget har valts för att kartlägga, analysera och förstå 

processens ingående delar för att sedan kunna identifiera potentiella kvalitetsbrister. 

Verktyget har även valts för att identifiera viktiga aktörer, så som leverantör och kund, i 

processen. Kunden har varit särskilt viktig att identifiera eftersom det är dess behov och 

önskemål som processen ska tillgodose i slutändan (Bergman och Klefsjö, 2012, s.459). 

Utgångspunkten för processkartläggningen har varit en grundläggande processmodell 

(Bergman och Klefsjö, 2012, s.457) men har även influerats av en processbaserad 

systemmodell (Isaksson, 2016, s.36). I figur 12 visas en bild av den modell som har använts 

för att kartlägga processen. 

 

 
Figur 12: Övergripande modell som har använts processkartläggning (Isaksson, 2016 och Bergman och Klefsjö, 

2012).  

 

Första steget med kartläggningen var att tydliggöra de ingående delarna genom att 

kategorisera relevant data under respektive del.  
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3.4.5 Relationsdiagram 

I syfte att belysa samband mellan processens varierande resultat med insamlade data har ett 

relationsdiagram upprättats (Bergman och Klefsjö, 2012, s.495). Diagrammet har valts i syfte 

att sätta insamlade data i relation till varandra. Genom att sätta data i relation till varandra kan 

samband analyseras och således kan potentiella grundläggande orsaker till det varierade 

resultatet av upplärningen identifieras. Principen för ett relationsdiagram visualiseras i figur 

13. 

 
Figur 13: Principen för ett relationsdiagram (Bergman och Klefsjö, 2012, s.495). 

 

Data om ledningens och medarbetarnas synpunkter på vad som fungerar, vad som kan 

förbättras och vad som saknas har bearbetats med hjälp av relationsdiagrammet. Data som 

samlats in genom observationer om vad och hur moment lärs upp har satts i relation till 

intervjusvar. 

 

3.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Validitet och reliabilitet är två mått som är viktiga att ta hänsyn till vid forskningsrelaterat 

arbete. Validitet kan förklaras som ett mått på huruvida valda metoder och/eller instrument är 

lämpliga för att besvara uppsatta frågeställningar (Patel och Davidsson, 2011, s.102). 

Reliabilitet är ett mått som mäter huruvida mätningar, genom metoder och/eller instrument, är 

tillförlitliga nog att omsättas i ett resultat (Patel och Davidsson, 2011, ss.103–105). Måtten 

står i förhållande till varandra och kan således inte behandlas enskilt.  

3.5.1 Reliabilitet 

Vid användning av kvalitativa insamlings- och analysmetoder finns alltid viss risk för 

feltolkning (Denscombe, 2018, ss.426–427). För att stärka reliabiliteten, och minimera risken 

för felaktiga tolkningar, har följdfrågor ställts under intervjuerna i syfte att få bekräftelse från 

den intervjuade att tolkningen av det givna svaret är korrekt uppfattat. För att kartlägga 

processen har både seniorer, som uppdras att utföra upplärningen, samt ledning och 

arbetsledare, som ansvarar för processen, tillfrågats att beskriva dess struktur och innehåll. 

Genom att intervjua personer som utför och styr över processen bedöms deras svar bidra med 

tillförlitlighet till resultatet. Dessutom har intervjumaterialet spelats in vilket har gjort att det 

har varit möjligt att gå tillbaka och lyssna på detaljer i intervjuerna, vilket har säkerställt 

reliabiliteten ytterligare. Även om validiteten och reliabiliteten anses vara god i utförd 

undersökning hade observationer av fler upplärningar och ökad svarsfrekvens vid intervjuer 

kunnat bidra till ett tillförlitligare resultat. Dock har det inte varit möjligt att genomföra fler 

intervjuer eller observationer till följd av begränsningar som uppstått genom 

schemaläggningar. 
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3.5.2 Validitet 

Patel och Davidsson (2011, ss.105–106) menar att i kvalitativa studier kopplas validitet till 

studien som en helhet och inte enbart till datainsamling, vilket är mer vanligt i kvantitativa 

studier. Då studien har utförts som ett förbättringsarbete, med syfte att förbättra 

upplärningsprocessen, har måtten varit särskilt viktiga för att ta fram ett tillförlitligt och giltigt 

underlag att basera förbättringsförslag på. Val av metoder för att samla in och bearbeta data 

har därmed gjorts med hänsyn till studiens syfte och uppsatta frågeställningar. För att få en så 

fullständig och verklighetstrogen bild som möjligt av hur processen ser ut i nuläget har 

metoder valts i syfte att belysa processen ur olika infallsvinklar. Dokumentstudier, intervjuer 

och observationer har således bidragit till data om dokumenterade rutiner om hur processen 

ska gå till, vad medarbetarna (som utför processen) säger att de ska göra samt vad som 

faktiskt genomförs i praktiken.  

 

Den samtidiga validiteten (Patel och Davidsson, 2011, s.103) har säkerställts genom att 

använda olika tekniker för att undersöka samma sak, exempelvis både intervjuer och 

observationer använts för att samla in data om innehållet i processen. I och med att 

observationer har bekräftat medarbetarnas svar om hur processen går till anses 

undersökningen ha god validitet. Innehållsvaliditeten har säkerställts genom att koppla 

metoder till den teoretiska ramen för undersökningen, där intervjufrågor har utformats utifrån 

uppsatta frågeställningar. Några intervjuer har avbrutits genom att en annan medarbetare har 

knackat på dörren, vilket kan påverka tillförlitligheten i resultatet då det finns pauser i några 

inspelningar. Förbättringar av tillvägagångssättet med intervjuerna hade således kunnat vara 

att sätta upp en skylt intervju pågår, stör ej för att således kunna undvika yttre 

störningsmoment under intervjuernas genomförande. Insamlings- och analysmetoder som har 

valts uppfattas ha belyst ingående delar av den process som ska kartläggas och har således 

varit lämpliga för att besvara uppsatta frågeställningar, vilket tolkas som att den utförda 

undersökningen vara valid och tillförlitlig. 

3.5.3 Generaliserbarhet 

Utöver validitet och reliabilitet i ett resultat är generaliserbarhet ett viktigt mått. 

Generaliserbarhet kan förklaras som ett mått som anger huruvida resultatet gäller för andra 

individer utöver de som deltagit i undersökningen. Måttet är särskilt viktigt att ta hänsyn till i 

situationer då det inte har funnits möjlighet att undersöka samtliga personer som skulle kunna 

medverka eller då situationen kräver ett ställningstagande till urvalet av individer som studien 

riktar sig till (Patel och Davidsson, 2011, s.56). Kombinationen av varierande arbetsdagar och 

-tider samt närvaro på arbetsplatsen delvis har begränsat möjligheten att erhålla input från 

samtliga anställda på avdelningen. Trots det har studien försökt samla in input från en 

övervägande majoritet av de anställda, inklusive ledningen, vilket har resulterat i en 

svarsfrekvens på 70%. Under intervjuer har medarbetarnas upplevelser varit övervägande 

överensstämmande vilket tyder på en samstämmig uppfattning av processen. Följaktligen 

tolkas resultatet kunna ha god generaliserbarhet trots att 30% av de anställda inte har kunnat 

medverka i studien.  

 

Andra organisationer som upplever svårigheter med ledning och utveckling av mänskliga 

resurser, exempelvis i upplärningssituationer, kan tillämpa det lösningsförslag som angivits. 

Införande av ledningsstrukturer, styrning, mål, strategi och ledning i andra organisationer bör 

däremot anpassas efter och ta hänsyn till den enskilda organisationen för att 

förbättringsförslaget ska vara tillämpligt och användbart. Förståelse för upplärning och 

lärande som en process, som kan ledas men inte direkt styras, kan underlätta organisationers 

möjlighet att själva förbättra och utveckla intern kompetens. Processfokus kan med fördel 
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användas i lärande situationer inom andra organisationer, eller avdelningar inom Liseberg, 

eftersom det innebär till en iterativ syn på lärande kontra en linjär syn där moment enbart ska 

checkas av. Studiens slutsatser menar på att en förståelse för lärprocessen, ledningsprocesser 

med målstyrning som ger fokus åt arbetet, samt utbildning och säkerställande av kompetens 

hos de som ska utföra arbetet kan underlätta ledning av icke-konkreta resurser. 

 

3.6 Metoddiskussion 

Datainsamlingsmetoder som har valts har syftat till att belysa processen ur olika synvinklar 

för att erhålla en övergripande bild av processen. Valda metoder har därmed fokuserat på att 

samla information om vad som ska göras, vad som görs och vad medarbetarna säger att de ska 

göra. Till följd av tillgängliga data att samla in har majoriteten av data som omsatts till 

resultat kommit från intervjuer. Denscombe (2018, s.88) menar att ett flertal metoder 

uppmuntras, vid kvalitativa fallstudier, för att erhålla en helhetssyn på det område som ska 

studeras. 

 

Valda metoder och tillvägagångssätt har upplevts belysa relevanta delar av nuläget som kan 

vara till användning för att ta fram ett förbättringsförslag. Trots det hade en annan 

ordningsföljd av metoderna kunnat stärka tillförlitligheten i resultatet. Då observationer av 

upplärningsprocessen inte har varit möjlig att genomföra som en första datainsamling, på 

grund av lågsäsong och schemaläggningar, vilket anses kan ha påverkat objektiviteten i 

resultatet. Under examensperioden har enbart ett fåtal upplärningar varit schemalagda, och de 

som schemalagts har infallit mot slutet av perioden. Insamling av data genom observationer 

har därmed fått läggas som sista datainsamlingsperiod, vilket i sig kan ha påverkat 

objektiviteten i resultatet.  

 

Då både dokumentstudier och intervjuer har genomförts före observationer finns det en risk 

att observatören har påverkats av uppfattningar om hur processen ska gå till 

(dokumentstudier) och hur processen upplevs (intervjuer). För att säkerställa objektiviteten 

har noteringar (som gjorts under observationer) fokuserat på vilka moment som utförs och hur 

de utförs. Anledningen till det är för att fokusera på den upplärningens struktur och utesluta 

fokus individuella nyanseringar i upplärningens utförande. Om observationer istället hade 

kunnat utföras som första datainsamlingsmetod hade data samlats in mer objektivt och utan 

förutfattade meningar. Beslutet om att observationerna inte ska vara deltagande anses även ha 

varit fördelaktigt för objektiviteten i resultatet då influensen av observatören har minskat. 

För att analysera insamlade data har tre ledningsverktyg valts tillsammans med ett 

förbättringsverktyg och processkartläggning. Verktygen har valts för att strukturera och 

kategorisera data och på så vis åskådliggöra mönster som därefter omsättas till ett resultat. 

Valda verktyg upplevs ha brutit ner och åskådliggjort väsentliga delar av processen som har 

underlättat processkartläggningen. 

 

För att stärka metoden i sin helhet hade ordningsföljden (Denscombe, 2018, s.223) utförts 

som observationer – intervjuer – dokumentstudier för att således stärka objektiviteten och 

eventuell influens från undersökaren. Vid intervjuer hade även intervjutillfällen kunnat 

schemalagts så att medarbetarna hade en utsatt tid för att kunna medverka i studien, vilket 

även skulle kunna ha ökat svarsfrekvensen och därmed tillförlitligheten och 

generaliserbarheten i resultatet (Patel och Davidsson, 2011, s.56).  
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4. Resultat 

 

I följande kapitel presenteras ett resultat utifrån den empiri som samlats in och analyserats i 

föregående kapitel. I resultatet redovisas processen i nuläget med beskrivningar av dess 

ingående delar samt medarbetarnas synpunkter på vad som fungerar, kan förbättras och 

saknas i nuläget.  

 

4.1 Upplärningsprocessen och syfte 

Upplärningen kan beskrivas som en process som samtliga nyanställda i receptionen genomgår 

i början av sin anställning. Syftet med upplärningen är att juniorerna ska introduceras till 

arbetet och tillämpa praktiska kunskaper som krävs inom arbetet, däribland rutiner och 

system, samt information om arbetsplatsen och anläggningen. I dagsläget finns inget uttalat 

arbetssätt eller kompetenskrav för att utföra upplärningen. Datainsamling, med stöd från 

slutsatser i förstudien, menar att erfarenhet likställs med kompetens att utföra arbetet då 

ansvariga, seniorer, har genomgått diverse utbildningar (se tabell 9) i början av sin anställning 

som kan säkerställa deras kompetens att lära upp en junior. I figur 14 illustreras processen 

som helhet med dess ingående delar baserat på information från datainsamling och -analys. 
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Figur 14: Processkarta över upplärningsprocessen i nuläget.
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4.2 Processens ingående delar 

Leverantör  

Innan en upplärning kan ske väljs en nyanställd ut av rekryteringsavdelningen inom 

Liseberg. Efter en nyanställd har blivit rekryterad till Liseberg som företag förekommer 

även en andra intervju där rekrytering sker till en viss avdelning.  

 

Input 

Personer som genomgår en upplärning är de som har gått igenom rekryteringsprocessen och 

har tilldelats en anställning inom arbetsgruppen. Medarbetarna återger i intervjuer att det 

inte är några direkta förkunskapskrav för att arbeta i receptionen och att det mer eftersöks 

en viss typ av person istället för en viss typ av erfarenhet. Enligt medarbetarna kan det 

mesta läras genom upplärningen. Erfarenhet inom hotell och turism, reception eller annat 

serviceyrke beskrivs dock som meriterande.  

 

Medarbetarna menar att förkunskaper som är eftersträvansvärt är mer 

personlighetskvalifikationer däribland att vara serviceinriktad, kunna möta olika typer av 

människor, ha ett öppet sinne, vara lyhörd och att kunna vara behjälplig. Färdigheter så som 

att vara lösningsorienterad, snabblärd och intresse för att lära, kunna formulera sig väl i tal 

och skrift på svenska och engelska samt viss datorvana är även förkunskaper som kan vara 

bra att ha.  

 

I dagsläget finns således inga direkta krav på praktisk kunskap utan mer på personliga 

egenskaper som vanligtvis säkerställs genom rekryteringsprocessen. Input i 

upplärningsprocessen kan således förklaras som en person med rätt inställning och 

personlighet till arbetet. Upplärningen i sig hanterar praktiska kunskaper om arbetet. I figur 

15 redovisas förväntningar, som kunnat identifieras genom datainsamling och -analys, på 

en anställd som kommer från rekryteringen till upplärningen. 

 

 
Figur 15: Släktskapsdiagram över förväntningar innan upplärningen. 

 

Ledningsprocess 

I dagsläget finns ingen arbetsbeskrivning för arbetet i receptionen. Utifrån intervju med 

ledningen förväntas en junior kunna rutiner och de system som arbetsgruppen arbetar i och 

med. Det finns inget krav på att junioren ska kunna rutiner och system utantill, men ska 

känna till dem och att man vet vart de kan hitta manualer som förklarar hur arbetet ska 

utföras. I dagsläget finns inga uttalade mål eller strategier kring hur upplärningen ska gå till 

utan processen styrs mer utifrån processens resurser.  
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Inför en upplärning finns en checklista (se bilaga 3) på det som ska gås igenom som kan 

agera som en viss styrning av tillvägagångssättet med processen, dock används den inte av 

alla seniorer som lär upp. Generellt är det upp till seniorerna själva välja och gå igenom 

viktiga moment i arbetet och disponera dem under ett arbetspass. Det finns inga mål dag för 

dag utan är ställt på processen som helhet. Målet för processen, förväntat resultat, är att 

juniorerna ska ha gått igenom och ha en uppfattning om de rutiner och system som ska 

arbetas med.  

 

Huvudprocessen 

Enligt uppgifter från förstudien framkom det att seniorer och juniorer schemaläggs och 

paras ihop samma dag som upplärningsdagen inträffar. Seniorer, som arbetar just den 

dagen, är således ansvariga för att lära upp och förväntas göra det parallellt med sina egna 

arbetsuppgifter under den dagen. Vem junioren går bredvid kan i nuläget variera från dag 

till dag under upplärningsperioden.  

 

I nuläget erbjuds en junior tre schemalagda upplärningstillfällen vid nyanställning till 

receptionen. Upplärningsprocessen är uppdelad på tre, vanligtvis efterföljande, dagar där en 

junior går bredvid en eller flera seniorer. Processen är uppdelad efter olika pass i syfte att 

junioren ska ha närvarat vid och testat samtliga rutiner under en arbetsdag (se bilaga 4). 

Vanligtvis är första upplärningsdagen ett mellanpass, andra dagen en öppning och tredje 

dagen en stängning. Ordningen är dock inte alltid konsekvent. Den generella 

ordningsföljden har beslutats utifrån riktlinjer att medarbetarna måste få minst tio timmars 

dygnsvila mellan arbetspassen, vilket då inte är möjligt under högsäsong om en stängning 

ligger före en öppning. Ordningen har även lagts för att första dagen ska ge en övergripande 

introduktion och platskoll och sedan arbeta vidare med systemkunskap och rutiner dag två 

och tre.  

 

Under juniorens tre upplärningstillfällen följer den senioren eller seniorerna i deras 

arbetsdag. Utgångspunkten för upplärningsprocessen är primärt att junioren ska ha gått 

igenom och ha fått en uppfattning av samtliga rutiner och system som kommer att tillämpas 

i arbetet. Arbetsgruppen beskriver upplärningen som learning by doing där medarbetarna 

erhåller kompetens genom erfarenhet av arbetsmoment och praktisk tillämpning. I figur 16 

redovisas ett träddiagram över identifierade väsentlig kunskaps- och vetskapsområden inom 

arbetsgruppen. 
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Figur 16: Träddiagram över vetskap och kunskap inom arbetsgruppen. 

 

Stödprocesser 

De stödjande processer som finns i dagsläget är schemaläggningar som säkerställer att det 

finns seniorer att gå bredvid under de dagar då en eller flera juniorer har upplärning.  

 

Resurser  

Resurser som finns att tillgå för upplärningen är primärt en checklista över de moment som 

ska gås igenom under upplärningsdagarna, personal (seniorer och juniorer) som ska lära 

upp och bli upplärda. Sekundärt finns även resurser så som system, rutinlistor och manualer 

som material för att utföra upplärningen.  

 

Output 

Ledningen menar att när en junior har genomgått sina tre upplärningstillfällen förväntas hen 

kunna rutiner och system så pass självständigt att hen kan hantera gästerna som besöker 

anläggningen. Däremot finns det alltid möjlighet att fråga sina kollegor och be om hjälp om 

junioren inte kommer ihåg något som gicks igenom under upplärningen. Förväntningarna är 

att känna till vilka rutiner som receptionen arbetar efter, veta var manualer och andra 

hjälpmedel finns samt kunna systemen så pass väl att de kan ta hand om gästerna som 

besöker anläggningen. I figur 17 redovisas identifierade förväntningar på en junior efter 

upplärningen. 
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Figur 17: Släktskapsdiagram över förväntningar innan upplärning. 

 

Kund 

Kunden som ska erhålla ett resultat från upplärningsprocessen är arbetsgivaren (Liseberg), 

avdelningen (Boende och reception) samt arbetsgruppen (medarbetarna i receptionen).  

 

Externa resurser 

Upptäckter från förstudien menar på att processen har externa resurser som kan beskrivas 

som återkoppling mellan kunden och leverantören. Rekryteringsavdelningen träffas med 

receptionschefen och arbetsledare och diskuterar krav, önskemål och förväntningar på de 

som rekryteras till receptionen. Här hanteras och säkerställs diverse personliga egenskaper 

som eftersöks till receptionen. 

 

4.3 Utbildningsplan 

Utifrån insamlade dokument om vilka utbildningar som finns tillgängliga behandlas nämna 

kunskapsområden (se figur 16) i diverse utbildningar vid nyanställning. I tabell 9 redogörs 

för vilken kunskap som behandlas i vilken utbildning. 

 
Tabell 8:  

Hantering och säkerställande av kunskap 

 

Utbildningar 

 

 

Kunskap  
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Om Göteborg X      

Om Liseberg X X X X   

Anläggningen   X    

Arbetsplatsen   X    

Systemkunskap   X    

Gästhantering X  X X   

Säkerhet     X X 
Not: Egen tabell baserad på insamlade data.   
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Som visat i tabell 9 hanteras det mesta av det medarbetarna ska kunna i upplärningen vilket 

kan tolkas som att upplärningen i sig är en viktig process för att medarbetarna ska kunna 

vara en värdefull resurs för avdelningen.  

 

4.4 Medarbetarnas synpunkter 

Enligt medarbetarna är det viktiga att fokusera på grunderna under upplärningen. Med 

grunderna menas både de arbetsmoment som utförs oftast och de arbetsmoment som är 

viktigast. Medarbetarna återberättar att de arbetsmoment de oftast utför är administrativa 

arbetsuppgifter som kan kopplas till arbete i Back Office, däribland bokningar, 

platsfördelning och mail. Det som medarbetarna däremot anser är viktigast att kunna i deras 

yrke är att hantera och bemöta gästerna, som kan kopplas till arbete i Front Office med 

gästhantering och bemötande.  

Genom intervjuer har medarbetarna tillfrågats vad de upplever fungerar bra med den 

befintliga upplärningsrutinen, vad som kan förbättras och om det finns något som saknas. 

Medarbetarnas upplevelse av upplärningen kan översiktligt förklaras genom tabell 10.  

 
Tabell 9:  

Översikt av medarbetarnas synpunkter 

Frågor Svar 

Vad fungerar bra? • Checklistan 

• Antal upplärningsdagar 

Vad kan förbättras? • Struktur 

• Riktlinjer 

• Ansvarig 

Vad saknas? • Uppföljning 
Not: Tabellen ger en översikt över medarbetarnas synpunkter, vidare förklaringar ges nedan.  

 

Vad fungerar bra? 

Medarbetarna menar att de upplever att tre dagar är tillräckligt för att bli upplärd, eftersom 

”upplärningen egentligen pågår så mycket längre” då juniorerna praktiserar det de lärt sig 

dagligen efter upplärningsdagarna. Momenten som finns angivna på checklistan upplevs 

även som relevanta för att gå igenom grunderna. En medarbetare lyfter att tre dagar kan 

vara för lite på lågsäsong i och med att juniorerna förväntas arbeta mycket mer självständigt 

då personalstyrkan i regel är mindre under den tiden på säsongen. Medarbetaren lyfter att 

tre dagar fungerar på högsäsong men att fem dagar hade varit bra för de som ska börja 

under låg- och mellan säsong. Medarbetarna uppger även att de tycker det är positivt, för de 

som ska lära upp, att det finns en checklista för vad de bör gå igenom. Det positiva som 

lyfts är att seniorerna inte missar något som kan vara viktigt att lära ut.  

 

Vad kan förbättras? 

Saker som kan förbättras enligt medarbetarna är en tydligare struktur och en prioriterad 

checklista så att de vet mer konkret vad och hur de ska göra när de lär upp. Majoriteten av 

medarbetarna anger att det kan vara rörigt att gå med olika personer under sina 

upplärningsdagar. Problematiken med att gå med olika personer visade sig redan i 

förstudien där upplärningen upplevs som varierande beroende på vem som lär upp eftersom 

alla lär ut olika och har med tiden egna sätt att lösa arbetsuppgifterna. Medarbetarna menar 

att det finns för- och nackdelar med att gå med olika personer. Å ena sidan kan det bidra till 
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att juniorerna får se hur flera olika personer hanterar arbetsuppgifterna men å andra sidan 

blir det förvirrande för junioren som inte vet vilket sätt som sedan ska användas.  

 

Vad saknas? 

Generellt sett upplever medarbetarna inte att något saknas i upplärningsprocessen. Några av 

medarbetarna upplever att det saknas uppföljning, vilket gör att det blir svårt att veta i vilka 

moment de ska stötta upp när upplärningen är avslutad. 

 

5. Analys och diskussion 

Utifrån kartläggningar av hur upplärningsprocessen ser ut i nuläget (frågeställning 1) 

kommer resultatet att analyseras och diskuteras utifrån valda teorier från kapitel 2 för att 

kunna besvara frågeställning 2 (Hur kan arbetssätt tydliggöras?) och 3 (Hur kan 

kompetensen säkerställas?). 

 

5.1 Nulägesanalys 

Vad som ska läras ut tydliggörs idag genom en checklista över moment som ska läras upp. 

De moment som checklistan (se bilaga 3) omfattar berör moment inom kunskapsområdena 

om Liseberg, anläggningen, arbetsplatsen, systemkunskap och delvis gästhantering. 

Checklistan omfattar primärt moment inom arbetsplatsen och de system som används. 

Tabell 8 visar även att andra kunskapsområden som säkerhet, om Liseberg och om 

Göteborg hanteras genom andra utbildningar så som serviceutbildning samt HLR- och 

brandutbildning.  

 

Det har även visat sig genom intervjuerna att medarbetarna har kännedom om varför det är 

bra att ha vetskap och kunskap om de områden och moment som finns givna (bilaga 5). 

Under intervjuerna kunde tillfrågade seniorer redogöra för varför det är viktigt att kunna 

hantera identifierade kunskapsområden (se figur 16). Förståelsen om varför momenten är 

viktiga att lära sig förtydligas genom att seniorer hänvisar till erfarenheter av arbete i 

receptionen och argumenterar för vikten av att få en introduktion inom identifierade 

kunskapsområden. 

I dagsläget är det uttalat att seniorer är de som ska lära upp nyanställda till receptionen, 

däremot uttrycks inga tydliga direktiv, förväntningar eller ansvar kopplat till upplärarrollen. 

En senior tilldelas sin roll samma dag och förväntas ta hand om en junior på bästa sätt 

utifrån sin egen erfarenhet. Det finns inte heller dokument eller liknande underlag som 

stödjer hur seniorerna ska utföra upplärningen, utan de får själva välja arbetssätt som ska 

tillämpas. Utförande roller i upplärningsprocessen är tydliga, däremot saknas exempelvis 

strategiska och ledande roller kopplat till upplärningsprocessen. 

 

Utifrån insamlade dokument, intervjuer och observationer tydliggörs en brist på tydlighet 

kring när och hur ett moment ska läras upp. Indikationer på det framkommer bland annat 

genom att det inte finns en processkarta över upplärningsprocessen och att seniorer själva 

väljer arbetssätt för upplärningen, vilket i sin tur styr när och hur ett moment lärs upp. 

Processkartläggningen (se figur 14) visar att upplärningsprocessen i nuläget saknar 

ledningsprocesser som förtydligar processens struktur och riktning. Upptäckter som har 

gjorts, genom slutsatser i förstudien i kombination med analyser och kartläggningar, är att 

upplärningsprocessen i nuläget svarar på följande frågor, se tabell 10.  
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Tabell 10:  

Sammanfattning av nuläge 

Nr Frågor Tydligt Otydligt 

1 Vad ska läras ut? X  

2 Varför ska det läras ut? X  

3 Hur ska ett moment läras ut?  X 

4 När ska ett moment läras ut?   X 

5 Vem/vilka ska lära ut? X  
Not: Egen tolkning av det resultat som samlats in. 

 

5.2 Förändringsbehov 

Det varierande resultatet i upplärningsprocessen tolkas grunda sig i oklarheter kring hur 

och när ett moment ska läras ut. Datainsamling och -analys indikerar på att grundläggande 

orsaker, som resulterar i ett varierande resultat av upplärningsprocessen, kan härledas till 

oförståelse för processen, avsaknad av ledningsprocesser och bristande stöd från 

upplärningens stödjande processer (se figur 18). Upplärningsprocessen tolkas således vara i 

behov av förändringar gällande struktur, ledning och stöd. 

 

 
Figur 18: Relationsdiagram över problemet varierande resultat i upplärningsprocessen. 

 

Upptäckter från resultatet visar på att upplärningsprocessen i dagsläget inte är tydligt 

definierad då det saknas en processkarta och beskrivningar av dess ingående delar. 

Bergman och Klefsjö (2012, s.457) menar att beskrivning av en process ingående delar är 

grundläggande för en förståelse för processen som helhet och det nätverk av aktiviteter som 

framställer ett resultat. Avsaknad av en definierad process kan således förklara varför 

processens aktiviteter inte är klarlagda, som i sin tur kan bero på en diffus beskrivning av 

vad upplärningsprocessen ska resultera i. Oklarheter i vad upplärningen ämnar resultera i 

kan även förklara det otydliga och individstyrda arbetssättet med hur resultatet ska 

framställas. Bristande förståelse av processen som helhet, och vad den ska resultera i, kan 

leda till att fokus hamnar på vem som gör vad, istället för de aktivitetskedjor som klargör 

hur resultatet framställs som vanligtvis förekommer vid processfokusering (Bergman och 

Klefsjö, 2012, s.459). 
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Nulägesanalysen indikerar även på att upplärningen i dagsläget även saknar 

ledningsprocesser. Enligt Bergman och Klefsjö (2012, s.458) är ledningsprocessens 

huvudsakliga uppgift att planera strategi och målsättning för interna kunder i 

huvudprocessen, samt stödja förbättringsarbete av övriga processer. Genom intervjuer har 

medarbetarna lyft att upplärningen i dagsläget har bristande struktur, riktlinjer och ansvar 

kopplat till processen, vilket antas bero på avsaknad av en övergripande styrning av 

huvudprocessen. I dagsläget finns heller inga uttalade mål eller strategier (Jacobsen och 

Thorsvik, 2014, ss.29–31) som även kan kopplas till avsaknad av ledningsprocesser.  

 

Greiner, Böhman och Krcmar (2007, s.3) menar att ledare generellt upplever 

kunskapsledning som problematiskt vilket kan visas genom avsaknad av ledandeprocesser 

som sätter mål och strategi för upplärningen. Kaufmann och Kaufmann (2016, s.86) menar 

att en bidragande faktor till att kunskapsledning upplevs som problematiskt är för att 

kunskap är en osynlig resurs vilket gör den mer svårhanterlig och svårstyrd. Till följd av det 

är det därmed vanligt att kompetensutveckling förväntas kunna administreras och förvaltas 

på samma sätt som synliga resurser, vilket även kan visas i det aktuella fallet. Antaganden 

om att kompetensutveckling kan styras på det här viset kan vara en grundläggande orsak till 

varför upplärningsprocessen i dagsläget inte är processfokuserad.  

 

Fokus på vem som gör vad kan även noteras när rollen som upplärare ska fördelas. Enligt 

Bergman och Klefsjö (2012, s.471) kan roller innehas av en eller flera individer, till 

skillnad från befattningar, och beskrivas som den kompetens som behövs för att utföra ett 

visst arbete i en aktivitet i en process. Roller beskriver även den kompetens som behövs för 

att utföra ett visst arbete. I dagsläget tilldelas en senior rollen som upplärare på uppmaning 

från ledningen. Upptäckter från förstudien menar på att beslutet om vem som tilldelas 

rollen grundar sig på tillgängliga seniorers erfarenhetsgrad, exempelvis heltidsanställning 

eller återkommande säsongare, som tolkas som grad av kompetens. Risken med att delegera 

roller på det här viset är att fördelningen enbart tar hänsyn till seniorens uppfattade 

kompetens och inte deras motivation till att utföra arbetet (Kaufmann och Kaufmann, 2016, 

ss.507–508). Den bristande motivationen visar sig genom att seniorer hellre ägnar sig åt de 

rutiner som de är schemalagda för än att ta sig an ansvaret som upplärare. Förväntningar på 

vad en insats leder till för resultat och föreställningar om vilken belöning som kan ges vid 

uppnått resultat kan leda till ökad motivation och vilja att prestera (Jacobsson och Thorsvik, 

2014, s.231). 

 

Kombinationen av en diffust beskriven process och oklarheter kring vad som faktiskt ska 

uppnås genom den kan leda till att en del medarbetare inte är motiverade till att medverka i 

processen. Otydliga förväntningar kan således leda till oförståelse för ansvar som är kopplat 

till rollen som upplärare vilket kan som Bergman och Klefsjö (2012, s.472) menar, orsaka 

missuppfattningar och varierande tolkningar av ansvarsförhållanden.  

 

Genom intervjuer har tilltro till egen kompetens även lyfts som en anledning till bristande 

motivation. Upplevelser av bristande kompetens kan således innebära att prestationen 

utförs sämre än den hade kunnat göra på grund av lågt självförtroende (Jansson och Ljung, 

2011, s.71). Följaktligen tolkas processen vara i behov av tre olika typer av förändringar 

(Jacobsen och Thorsvik, 2014, ss.357–358) däribland förändringar i processer, struktur och 

uppgift. Identifierade förbättringsbehov i processen är (se kursiverat i figur 19):  
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- Definition av process och processfokus 

- Införande av ledningsprocess 

- Komplettera befintliga stödprocesser med handledarutbildning 

 

 
Figur 19: Nuvarande upplärningsprocess (överst i bild) och förbättrad upplärningsprocess (nederst i bild).  

 

5.3 Förbättringsförslag 

För att arbeta vidare med identifierade förbättringsbehov kan processledning (Bergman och 

Klefsjö, 2012, s.463) användas för att förbättra upplärningsprocessen. Processledning är ett 

arbetssätt i sju steg indelat i fyra faser som kan användas vid förbättringsarbete med 

processer. Övergripande kan processledning skapa förutsättningar för att arbetsgruppen ska 

lägga större fokus på de aktivitetskedjor som framställer ett resultat, snarare än resultatet i 

sig (Bergman och Klefsjö, 2012, s.459). Processfokus förväntas även kunna bidra med en 

förståelse för processen som helhet, när dess ingående delar är definierade, som kan ge en 

övergripande vision som klargör hur olika roller bidrar till det slutgiltiga resultatet. 
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Processledning kan även ses som ett iterativt arbetssätt som kan liknas med en lärprocess 

(Jansson och Ljung, 2011, s.37–41) som kan medföra att upplärningen ständigt förbättras. 

Klargörande av procedurer och förväntningar, definiera mätbara mål och konkretisera 

deadlines, utvärdera och fokusera på utveckling, ge återkoppling och fördela belöningar är 

grundläggande för god prestationsledning (Kaufmann och Kaufmann, 2016, s.227). 

 

Processledning – Fas 1: Organisera för förbättringar 

Först behöver arbetsgruppen organisera för förbättringar där det handlar om att utse roller 

som behövs för att utföra processen och klargöra förväntningar på dem (Bergman och 

Klefsjö, 2012, ss.471–472). Tydliga roller och uttalade förväntningar på de som tilldelas 

rollerna kan bidra till ökad struktur och motivation genom att berörda parter är medvetna 

om vad de ska göra för insats för att uppnå ett resultat. Viktiga roller inom processledning 

är processägare, processledare och kompetensförsörjare (Bergman och Klefsjö, 2012, 

s.464). Genom att tilldela rollerna utses ansvarig för processens strategi, för dess operativa 

styrning och att rätt kompetens finns i processen (Bergman och Klefsjö, 2012, s.469). 

Förslagsvis kan det vara ledning och/eller arbetsledare som ska utses som ansvariga för de 

här rollerna, eller annan person som har en ledande roll och kan placera rätt resurs på rätt 

plats. Rollfördelning leder även till ett förenklat sätt att definiera ansvar och åtaganden som 

kan kopplas till ett resultat (Bergman och Klefsjö, 2012, s.472).  

 

Processledning – Fas 2: Förstå processen 

Innan förbättringsarbete kan påbörjas krävs förståelse för den process som ska förbättras, 

vilket kan göras genom att systematiskt beskriva ingående delar i den nuvarande processen 

(Bergman och Klefsjö, 2012, s.457). Kunskap om processen kan exempelvis genereras 

genom att skapa en gemensam bild av vad som sker och inte, vilket i sig kan lägga grund 

för förbättringar. Då det i nuläget inte har funnits en processkarta eller beskrivning av den 

befintliga processen kan resultatet ses som ett försök till att kartlägga processen. 

Arbetsgruppen kan således använda den information om processen, som beskrivits i det här 

arbetet, som grund för att förbättra processen. Exempelvis kan poänger från resultatet i 

kombination med analys av förändringsbehov användas som avstamp i vad som behövs 

åtgärdas, följt av efterföljande förbättringsförslag. För att förstå processen i sin helhet bör 

aktiviteter, från rekrytering till fösta riktiga arbetstillfället, kartläggas och beskrivas. När 

ingående delar av processen är beskrivna och definierade förenklas även möjligheten att 

undersöka kompetensbehovet hos de roller som ska utföra processen samt förväntningarna 

på dem (Bergman och Klefsjö, 2012, s.471). 

 

Processledning – Fas 3: Observera processen 

Det första steget i fas tre inom processledning handlar om att fastställa parametrar som ska 

arbetas efter och följas upp (Bergman och Klefsjö, 2012, s.468). Förslagsvis kan det göras 

genom att sätta upp mål för upplärningsprocessen för att sedan utforma en strategi för hur 

målen ska uppnås och välja en styrningsform som skapar förutsättningar och reglerar 

processens utförande. Mål behöver sättas på att övergripande plan för att ge processen 

riktning i sin helhet, men även mål för dagen som gör arbetssättet med processen mer 

fokuserat. Mål för dagen kan exempelvis vara en prioriteringsordning av de moment som 

idag finns listade på checklistan, se bilaga 3. Genom att införa mål och strategier för 

upplärningsprocessen kan processen dels få en struktur och styrning som i dagsläget har 

efterfrågats av medarbetarna, men även agera som motiverande faktor, som styrmedel, som 
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legitimerande faktor men även som utvärderingskriterier (Jacobsen och Thorsvik, 2014, 

ss.29–30). 

 

Då kunskapsledning, som är beroende av kompetens, motivation och engagemang från 

inblandade parter, anses målstyrning vara en lämplig styrningsform. Styrningsformen är 

resultatbaserad och ger ett fokus genom att skapa, förmedla och förankra mål (Gulliksson 

och Holmgren, 2015, s.330). Målstyrning anses även vara fördelaktigt eftersom det har 

högre styrbarhet än visionsstyrning men tillåter samtidigt större frihetsgrad än vid 

regelstyrning (Gulliksson och Holmgren, 2015, s.330). Medelhög styrbarhet och frihetsgrad 

anses vara väsentligt för den här typen av process eftersom kompetensutveckling är 

beroende på flera olika faktorer, däribland person och situation. Målstyrning kan således ge 

de utförande rollerna, seniorerna, i upplärningsprocessen en viss möjlighet att själva 

påverka sin insats till resultatet och uppsatt mål.   

 

När mål, strategi och styrning för processen är fastställt och tydliggjort är det tid att utföra 

processen i praktiken och genomföra mätningar utifrån den struktur som satts. Under 

upplärningsprocessen kan förslagsvis processledaren, som har det operativa ansvaret för 

upplärningen, tillämpa ett situationsbestämt ledarskap som både ser till upplärarnas 

kompetens och motivation och kan ge det de behöver under processens gång (Kaufmann 

och Kaufmann, 2016, s.507). Genom den ledningsformen kan processledaren indirekt styra 

och påverka det operativa utförandet av processen, med riktlinjer från processägaren och 

den övergripande strukturen som tidigare satts. Utöver förståelse om upplärningsprocessen 

i sig bör arbetsgruppen även skapa sig en förståelse för den förändringsprocess som 

förbättringsarbetet kommer att initiera. Då ett flertal förändringar kan komma att behöva 

genomföras för att förbättra processen i nuläget behöver ledningen, som föreslagen 

processägare och/eller processledare, vara uppmärksam på olika typer av motstånd och ha 

kännedom om dess signalement (Kaufmann och Kaufmann, 2016, s.420–421). När en 

upplärning har genomförts kan uppnått resultat ställas i relation till uppsatta mål för att 

således avgöra graden av måluppfyllelse (Jacobsen och Thorsvik, 2014, s.30).  

 

Processledning – Fas 4: Förbättra processen kontinuerligt 

Utvunnen information från fas 3 i processledningen kan lärdomar dras för att besluta om 

vilka typer av förbättringar som kan göras. Beslutsunderlaget kan även dra nytta av att 

reflektera över konkreta upplevelser av resultatet av upplärningen för att sedan forma idéer 

om alternativa handlingssätt som kan prövas (Jansson och Ljung, 2011, s.37–41). På så vis 

utförs en lärande process (Illeris, 2013, ss.77–78). Beroende på identifierade 

förbättringspotentialer, baserat på information från föregående fas, kan enkelt- eller dubbelt 

lärande (Bergman och Klefsjö, 2012, s.417) om processen förekomma. Då processen har 

haft bristande struktur och styrning sedan tidigare kan det tänkas att de fösta förbättringarna 

av processen kommer att omfatta dubbelt lärande genom att reflektera över fungerande mål, 

roller, struktur och kunskaper som ska förmedlas (Bergman och Klefsjö, 2012, s.417). Allt 

eftersom upplärningsprocessen blir allt mer stabiliserad och strukturerad kan lärande om 

processen mer och mer övergå till enkelt lärande som finjusterar arbetssätt och regler 

(Bergman och Klefsjö, 2012, s.417). Ständiga förbättringar av upplärningsprocessen kan 

ses som en investering i organisationen då det kan ses som ett sätt att utvinna mer ur 

tillgängliga resurser (Jacobsen och Thorsvik, 2014, s.229). 
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5.4 Reflektion 

Studien har undersökt hur upplärningsprocessen, inom arbetsgruppen reception, kan 

förbättras. Undersökningen har utifrån syfte och frågeställningar fokuserat på att undersöka 

faktorer som krävs för att tydliggöra arbetssätt och säkerställa kompetens hos de som utför 

processen. 

Det resultat som arbetet har bidragit med är att en förståelse för lärprocessen och 

ledningsarbete är viktiga faktorer för att tydliggöra arbetssätt och arbete med processen. 

Processfokusering när det kommer till arbetsplatslärande är särskilt viktigt för att lägga 

fokus på roller som fördelar och styr arbetet i kontrast till arbetsuppgifter. Fokus på roller 

och aktiviteter leder även till att förväntningar och ansvar kan tydliggöras samtidigt som 

förloppet kan itereras istället för att fortlöpa linjärt enligt en lista. 

Kunskap och kompetens är icke-konkreta resurser som är svårstyrda vilket hänger ihop med 

resultat från tidigare forskning som menar på en problematisk upplevelse av 

kunskapsledning. Den aktuella studien hänger ihop med tidigare forskning på så vis att 

ledning av kunskapsutveckling upplevs som problematiskt vilket resulterar i otydlig 

ledning och styrning av lärprocessen. Avsaknad av ledningsprocesser i upplärningen i den 

aktuella arbetsgruppen beror på, likt tidigare forskning, att kunskap antas kunna 

administreras och förvaltas så som mer påtagliga resurser. Upplärningen i sig tolkas då 

bedrivas linjärt där kompetens utvecklas genom att checka av moment inom diverse 

kunskapsområden. Teorier inom lärande och kompetensutveckling menar däremot att det är 

en cyklisk process där kunskap både måste skapas och omvandlas för att transformeras till 

kompetens. Genom situationsbestämd ledning av de utförande rollerna i upplärningen 

innebär även att ledningen tar hänsyn till ett flertal olika aspekter som utförandet är 

beroende av, däribland engagemang, kompetens och motivation. Ledningsformen ger 

processledaren, med det operativa ansvaret, ett verktyg för hur hen kan anpassa sitt 

ledarskap till situation och person.   

Problematiken med upplärningsprocessen bedöms har lösts teoretiskt då den föreslagna 

förbättringen inte har implementerats och prövats i den avsedda arbetsgruppen. 

Medarbetare och ledning inom receptionen behöver således förstå innebörden och den 

potentiella effekten för en lyckad implementering och praktisk problemlösning.  

 

5.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är upplärningsprocessen i nuläget i behov av ledningsprocesser, 

kompletterande stödprocesser och en övergripande processförståelse och processfokus. 

Angivet lösningsförslag omfattar processledning, situationsbestämdledning, 

handledarutbildning och processdefinition. Utifrån tabell 10 förväntas givet 

förbättringsförslag förtydliga hur och när ett moment ska läras ut.  

 

6. Slutsatser 

I det här kapitlet knyts arbetets syftesbeskrivning ihop med resultat och analys genom att 

dra slutsatser som besvarar uppsatta frågeställningar. De frågor som arbetet syftar till att 

besvara är följande:  

• Hur ser upplärningsprocessen ut i nuläget? 

• Vad behövs för att tydliggöra arbetssätt? 

• Hur kan kompetensen säkerställas? 
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6.1 Slutsatser 

Syftet med arbetet är att förbättra upplärningsprocessen inom arbetsgruppen reception 

genom att tydliggöra arbetssätt och säkerställa kompetens. För att förbättra processen, 

tydliggöra arbetssätt och säkerställa kompetens behövs en förståelse för processen, 

ledningsprocesser behöver införas och handledarutbildning bör införas för att säkerställa 

seniorernas kompetens att lära upp. 

6.1.1 Hur ser upplärningen ut i nuläget? 

I nuläget finns en gemensam uppfattning av vilken kunskap och färdigheter som är viktiga 

att kunna för att utföra arbetet inom arbetsgruppen. Arbetsgruppen visar även på förståelse 

om varför det är viktigt. Trots god kännedom om vilken och varför kompetens är viktig att 

lära ut är upplärningsprocessen inte definierad. Det saknas även ingående delar, så som 

ledningsprocesser, och några stödjande funktioner i stödprocesserna. Upplärningsprocessen 

är inte heller processfokuserad vilket gör att det inte fokuseras på de aktiviteter som utförs i 

processen. Arbetssättet med processen är idag självstyrande och är beroende av vem som 

lär upp, vilket innebär risk för variationer i det resultat som ska levereras och att det inte 

finns en gemensam vision hur processen ska fortlöpa. Anledningen till det är att det saknas 

ledningsprocesser och en övergripande uppfattning om vad som ska uppnås (mål/resultat) 

och hur det ska uppnås (strategi). I dagsläget saknas även en handledarutbildning för 

seniorerna som ska lära upp juniorer inom arbetsgruppen. En del seniorer upplever i 

dagsläget bristande tilltro till sin egen förmåga att lära ut och är inte alltid motiverade till att 

utföra en upplärning, vilket gör att ansvaret ibland faller mellan stolarna. 

6.1.2 Vad behövs för att tydliggöra arbetssätt? 

Arbetssättet med upplärningsprocessen kan tydliggöras genom att först och främst definiera 

processens ingående delar för att tydliggöra aktiviteter som leder till ett önskat resultat. 

Vidare kan arbetssättet även tydliggöras genom att upprätta ledningsprocesser som sätter 

upp en övergripande vision om hur arbetet ska utföras. Införande av ledningsprocesser kan 

styra huvudprocessen, själva upplärningen, genom att sätta upp mål och strategier för vad 

som ska uppnås, som kan bidra med struktur och riktning åt arbetet som har efterfrågats av 

medarbetarna. Målstyrning har givits som förslag för att ge processen ett fokus på det 

resultat som ska åstadkommas, eller de mål som ska uppnås, samtidigt som utförandet 

fortfarande kan anpassas efter seniorerna då styrningsformen har medel styrning och 

frihetsgrad. Överlag kan arbetssättet tydliggöras genom att processen definieras och det 

sätts en struktur för vad som ska uppnås, att roller fördelas efter de aktiviteter som ska 

utföras samt att det finns uttalade förväntningar och ansvar som är kopplat till angivna 

roller. 

6.1.3 Hur kan kompetensen säkerställas? 

Kompetensen, hos de som utför upplärningen, kan säkerställas genom att addera en 

handledarutbildning till processens stödprocesser. Stödprocesser syftar till att tillhandahålla 

resurser till interna kunder, i det här fallet seniorer, i processen. Genom att införa en 

handledarutbildning kan medarbetarnas kompetens att utföra arbetet inte enbart baseras på 

praktisk erfarenhet av arbetet utan även teoretisk kunskap, som sedan prövas i praktiken, 

om den pedagogiska biten av handledarskapet. Kompetensen hos seniorerna kan även 
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säkerställas genom att tillsätta rätt person, med rätt kompetens, utifrån det som aktiviteten i 

processen kräver. Kompetensen kan även säkerställas, och utvecklas, genom att ledningen 

tillämpar en situationsbaserad ledarstil. Den situationsbaserade ledarstilen hjälper 

seniorerna att bygga upp ett självförtroende och motivation till att prestera då 

ledningsformen inte enbart fokuserar på faktisk kompetens. Ledarstilen anses som extra 

viktig för att ta hänsyn till, och stärka seniorerna i utförandet av processen då upplevelsen 

av att känna sig kompetent har en positiv inverkan på den prestation som ska utföras. 

 

6.2 Avslutande diskussion och förslag på fortsatt forskning/arbete 

Studiens slutsatser ger ett förslag på hur Liseberg och receptionen kan gå tillväga för att 

förbättra upplärningen av nyanställda med fokus på att tydliggöra arbetssätt och säkerställa 

kompetens. På längre sikt, när ramarna för processen är satta och processfokus är 

implementerat, rekommenderas att se över ansvar kopplat till roller i processen på ett 

djupare plan. I dagsläget förväntas seniorer lära upp parallellt med deras egna schemalagda 

sysslor, vilket har lyfts som en förbättringspotential när det kommer till schemaläggningar. 

 

Rekommendationer för att öka motivationen bland seniorerna till att utföra arbetet i 

upplärningsprocessen kan vara att minska arbetsbelastningen, och således även 

förväntningar, genom att schemalägga dem utanför det vanliga schemat. På längre sikt kan 

det medföra att seniorerna kan fokusera på en roll, handledarrollen. Det kan även innebära 

att arbetet blir mer fokuserat, arbetsbelastningen minskar och motivationen ökar vilket kan 

medföra ytterligare kvalitetssäkringar till upplärningsprocessen.  

 

Ett annat förslag på fortsatt arbete är att kompetensförsörjaren i processens gör en 

kompetensinventering för att ta reda på vad befintliga medarbetare behöver för stöd för att 

säkerställa kompetens inom upplärningsprocessen. En kompetensinventering kan underlätta 

arbetet med att identifiera nödvändig kompetens till upplärningsprocessen, vilket även kan 

underlätta vilken ledarstil som enskilda individer är i behov av. Rekommendationen 

underlättar för arbetsgruppen att säkerställa kompetens till processen och konkretiserar vad 

de behöver göra för att uppnå det. 

 

Slutligen, rekommenderas ett samarbete med rekryteringsavdelningen för att tillsammans 

kunna stärka arbete enligt human resource management i kombination med human 

resource development. Ett framtida samarbete med rekryteringsavdelningen innebär att 

nätverket av aktiviteter, som är närliggande till upplärningsprocessen, relateras till andra 

närliggande processer. Samarbete och relation mellan närliggande processer kan säkerställa 

kvaliteten i arbetet ytterligare genom ett holistiskt synsätt som även tar hänsyn till vad som 

kommer in i upplärningsprocessen.   
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Projektbeskrivning 

 

Det projekt som ska genomföras innefattar en förstudie, som vidare leder till 

examensarbete, vid Liseberg AB avdelning Boende och reception. Väsentliga roller inom 

projektet är studenten (Lovisa Björck) som ska utföra projektet, handledare (Mia Jonasson) 

som är Studentens kontaktperson och nyckel in till organisationen, ämnesgranskare 

(Monica Norberg) som är studentens stöd från universitetet och examinator (Mia 

Ljungblom) som kommer att examinera arbetet. Projektet ska utmynna i en skriftlig rapport 

(examensarbete) samt presentation i slutet av projektet. Separat presentation för 

samarbetsparten, Liseberg AB, och avdelning kan förekomma vid förfrågan. 

 

Examensarbetet ska innehålla en problemformulering för aktuellt förbättringsområde samt 

en handlingsplan som avdelningen får nyttjanderätt till efter avslutad och godkänd uppsats. 

Projektet, förstudien, påbörjas 2019-01-21 och avslutas 2019-03-24, därefter vidtar 

examensarbetet mellan 2019-03-25 fram till och med 2019-06-09. 

 

Framtagandet av relevanta information för förstudien kommer att baseras på empiriska 

undersökningar på avdelningen (Boende och Reception) för att ta fram grundade 

förbättringsförslag. Empiriska undersökningar kommer att innebära att Studenten närvarar 

på företaget (Liseberg AB). Under projektets gång kommer tre styrgruppsmöten att 

genomföras där studenten (Lovisa Björck), handledaren (Mia Jonasson) och 

ämnesgranskare (Monica Norberg) kommer att delta. Tre styrgruppsmöten, med 

ovannämnda deltagare, kommer även att genomföras under det kommande examensarbetet. 

Beslut om exakta dagar och tider kommer att fattas i samråd med berörda parter, förslagsvis 

ett uppstartsmöte, ett halvvägsmöte och ett avslutande möte. 

 

Examensarbetet kommer att pågå under en tio veckors period där studenten (Lovisa Björck) 

kommer att närvara på arbetsplatsen i största möjliga mån, som beslutas i samråd med 

handledaren. Studenten ska få möjlighet att insamla tillräckligt med information för att 

genomföra arbetet, vilket kan innebära att följa handledare och övriga medarbetare i den 

dagliga verksamheten. Om ytterligare information krävs, som inte kan tillgodoses av 

handledare, ska studenten slussas vidare till relevanta kontaktpersoner inom organisationen. 

En tillförordnad handledare eller annan kontaktperson ska tillgodoses vid tillfällen då 

handledaren inte kan närvara. Långtidsfrånvaro, från ämnesgranskare eller handledare, ska 

meddelas med framförhållning. 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Intervjuguide 
- Varför sökte du till receptionen? / Vad var det som lockade? 

 

- Vilka förkunskaper anser du krävs för att börja här? 

 

- Hade du all kompetens som eftersöktes? 

 

- Vad får du ut genom upplärningen som du inte kunde innan? 

 

- Hur ser upplärningsdagarna ut idag? (Finns det någon rutin/struktur? Hur ser den 

ut?) 

 

- Vad gör ni under upplärningsdagarna? (Vad går ni igenom? Hur gås innehållet 

igenom? När går ni igenom vad?) 

 

- Vad fungerar bra? (Innehållsmässigt, strukturellt och den som lärde ut?) 

 

- Vad skulle kunna bli bättre? (Innehållsmässigt, strukturellt och den som lärde ut?) 

 

- Saknas något? (Vad? Varför?) 

 

- Vilka arbetsmoment utför du mest i ditt arbete?  

 

- Vilka huvudsakliga arbetsmoment är viktigast att kunna? Varför? 

  

- Vad behöver du kunna/veta? 

 

Upplärningsmanual (krav och önskemål?) 

Innehåll Struktur/Layout 

- Vilka moment bör vara 

presenterade och beskrivna? 

Varför? 

 

- Hur bör de vara presenterade? 

Varför? 

- Hur lång bör manualen vara? 

 

- Hur bör manualen vara 

utformad? 
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Upplärningsdagar (krav och önskemål) 

Innehåll Struktur/Layout 

- Vad behöver man se/gå 

igenom? 

 

- Vad är bra att få en uppfattning 

om? (Området? Platserna? 

Stugorna?) 

 

- Hur många upplärningsdagar är 

bra? 

 

- Hur bör upplägget vara?  

(Efter passen? Vilken ordning? 

Varför?)  

 

- Hur tar man till sig arbetet på bästa sätt?  

 

- Hur lär du dig på bästa sätt? 

 

- Vilka ska lära upp? Varför? 

 

- Vad behöver de kunna/veta? Varför? 
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Bilaga 3 – Checklista över upplärningsmoment 

 
 

  



 

 49 

Bilaga 4 – Rutinlista (högsäsong) 
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Bilaga 5 – Ishikawadiagram över varför kunskapsområdena är viktiga 
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