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Sammanfattning 
Organisationens mål är att de gäster som kommer till hotell/konferensanläggningen skall bli 

behandlade som kungar. Affärsidén i organisationens lyder: ”Ursäkta ers majestät! Hos oss är 

alla gäster kungar”.  För att få gästerna att känna sig som kungar krävs samarbete, intresse av 

arbetsplatsen, kvalitetstänk, kommunikation och förståelse mellan personalen. 

Studien är en fallstudie i förbättringsarbete och skall ge organisationen verktyg att använda i 

förbättringsarbetet. Syftet med studien är att identifiera förbättringsområden inom en 

organisations verksamhet som ska prioriteras. Ett förbättringsområde ska vidareutvecklas som 

ett projekt. Det förbättringsområde som valts ut är att studera hur kommunikationen fungerar 

på arbetsplatsen samt att hitta verktyg för att kunna förbättra och förnya arbetssättet på 

arbetsplatsen.  

Målet med studien är att undersöka hur organisationen kan: 

1) Förbättra kommunikationen 

2) Öka samarbetet 

3) Fokusera mer på det positiva 

De metoder som använts har varit observationer, dokumentationer som dels primär källa samt 

tidigare fem intervjuer som sekundär källa. Teorin är grundad på förbättringsarbete, 

kommunikation, ledarskap, lärande organisationer och organisations lärande cykeln. 

Det framgår fortsatt att just samarbetet och kommunikationen är det som organisationen talar 

om.  

De centrala delarna i resultatet visade : 

Kommunikationen behöver förbättras då personalen har svårt att nå fram till varandra samt 

att de talar om varandra och inte med varandra. 

Samarbetet är en mycket viktig del för organisationen och personalen upplever att det finns 

en del att göra för att få samarbetet att fungera bättre både medarbetare emellan och mellan 

medarbetare och ledning. 

Fokusera på det positiva då det finns negativa tendenser som organisationen präglas av då det 

framgår att stress förekommer mer och att personalen ser att arbetet fungerar sämre.  

 

De slutsatser som studien visar är att organisationen behöver se över sitt ledarskap och göra 

det tydligare. Förbättringsarbetet som har påbörjats bör fortsätta som en del i organisationens 

kontinuerliga förbättringsarbete. Organisationen behöver också arbeta mera med 

kvalitetsverktyg.  

 

 

 

Nyckelord: Förbättringsarbete, förändring kommunikation, kvalitetsarbete, ledarskap, lärande 

organisationer, lärcykel, utvecklingsarbete  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Abstract 
The organization’s goal is that the guests who come to the hotel/conference establishment 

should be treated like kings. The business idea of the organization is: “Excuse me your 

majesty! With us, all guests are kings. In order to make the guests feel like kings requires 

cooperation, interest of the workplace, quality awareness, communication and understanding 

among the staff. 

This study is a case study of improvement work and should give the organization the tools to 

use in the improvement process. The study aims to identify areas for improvement within an 

organization’s activities that should be prioritized. One area for improvement will be further 

developed as a project. The improvement area selected is to study how communication works 

in the workplace and to find tools to improve and innovate approaches in the workplace.  

The goal of this study is to examine how the organization can: 

1) Improve the communication 

2) Increase cooperation 

3) Focus more on the positive 

The methods used have been the observations, documentation, and the primary source and 

previous five interviews as a secondary source. The theory is based on improvement, 

communication, leadership, learning organizations and organizational learning cycle. It 

appears that just continued cooperation and communication is what the organization talking 

about.  

The central parts of the results indicate: 

1. The communication needs to be improved since the staff finds it difficult to reach 

each other and that they talk about each other instead of with each other. 

2. Cooperation is a very important part of the organization and staff feels that there is a 

lot to do to make cooperation work better for both employees themselves and between 

employees and management. 

3. Focus on the positive, since there are negative trends that the organization is 

characterized by stress being more frequent and that the personnel perceive that work 

functions less well. Where it appears that stress occurs more and that the staff sees that 

the work function less well. There are tendencies that collaboration, participation and 

communication do not function so well and that there are missing parts in the 

communication. The study shows conclusions that the organization needs to see over 

their leadership and to do it clearer, the work on improvement that has been started 

should continue as a part in the organization in a continuous work and that the 

organization lacks a part equipment to work after.  

 

The conclusions of the study shows that the organization needs to review their leadership 

and make it clearer. The improvement work that has begun should be continued as a part 

of the organization’s continuous improvement efforts. The organization also needs to 

work more with quality tools.     

 

 

 

 

Keywords: Change, communication, development work, leaderships, learning cycle, 

organizations learning, quality management, work on improvement 
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1. Inledning                     
Kommer du som gäst till hotell/konferensanläggningen är tanken att du skall bli behandlad 

som kung. Organisationens affärsidé lyder: ”Ursäkta ers majestät! Hos oss är alla gäster 

kungar”.  Här är det meningen att alla gäster skall känna sig som kungar, men för att det skall 

fungera krävs samarbete, intresse av arbetsplatsen, kvalitetstänk, kommunikation och 

förståelse mellan personalen. 

 

Studien handlar om en organisations förbättringsarbete och tanken är att följa organisationen 

genom studien. Förhoppningsvis skall det leda till ett bättre sätt att arbeta för organisationen.  
Studien har begränsats till att handla om kommunikationen mellan anställda och ledningen. 

Författaren har utgått från teorier som finns i kvalitetsutveckling, kommunikation, ledarskap, 

lärande organisationer samt organisations lärande cykeln.   

 

Studien är tänkt att leda till en handlingsplan och verktyg som organisationen skall kunna 

använda i framtiden.  

1:1 Bakgrund och presentation av organisationen 

Studien är tänkt som ett projekt i förändring och som en länk i en kedja av förändringar
1
. 

                      

Vid diskussion med organisationen kom vi tillsammans fram till ett förbättringsområde som 

är studiens problemställning (se bilaga1): Hur kan kommunikationen förbättras på 

arbetsplatsen?   

  

Beskrivning av verksamheten   . 

Organisationen är privatägt och består av tre hotell/konferensanläggningar med totalt 60 

tillsvidareanställda och ca 25 extraanställda (beroende på beläggning). Hotellen ligger 

utspridda och det har gjort att jag - dels för att underlätta och dels i samråd med ledningen - 

valt ett hotell där personalen utgörs av 25 tillsvidareanställda med fördelning på 18 kvinnor 

och, sju män och sex extraanställda där fyra är kvinnor och två är män.  

Personalen är en homogen grupp där alla är från Sverige förutom en person som kommer från 

Skottland och åldersspannet är från 18 år till 61 år med den större delen av personalen på 18år 

-30 år.  

Det finns 70 rum med konferensmöjligheter upp till 100 personer och festlokaler till upp till 

120 personer. Anläggningen har drivits av nuvarande VD sen 2007. Organisationsschemat 

finns nedan, och det bör tilläggas att slottschefen och ekonomichefen är samma person. 

 
Figur 1: Organisation (Gnestadius Kronwall, 2011) 

 

                                                 
1 Tonnquist. 2010, sid 22 
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Ledningsgruppen består av sex personer (Slottschef/ekonomichef, kökschef, restaurangchef, 

fastighetschef och försäljningschef) inklusive VD. VD klargör i sin roll genom att få ut 

verksamhetens budskap till marknaden och se till att alla lagar, regler och rekommendationer 

följs. Slottschefen ansvarar för den dagliga driften
2
. Organisationsstrukturen är hierarkiskt 

byggd som organisationsschemat visar, men det finns inslag av linjär struktur som innebär att 

cheferna är direkt ansvariga för verksamhetens personal och resultat samt har en länk till VD
3
. 

Hos organisationen upplevs det att organisationsstrukturen fungerar bra och den är 

traditionell, under förutsättning att alla anställda sköter sina uppgifter. De sista åren har 

organisationen haft stora och många förändringar som påverkat både verksamheten och 

personalen
4
. Omorganisationerna får konsekvenser för både människor och organisationen 

som gör att trycket ökar på organisationen och dess personal att anpassa sig efter dessa 

förändringar
5
. Nya ägare tar sällan mycket hänsyn till exempelvis etablerade ordningar och 

arbetsförhållanden. Den sista ägaren, som har drivit organisationen sedan 2007 har en vilja att                      .Nya ägare tar sällan mycket hänsyn till exempelvis etablerade ordningar och arbetsförhållanden. Den sista ägaren, som har drivit organisationen sedan 2007 har en iljaatt 

driva denna organisation på ett liknande sätt som tidigare
6  

 
Beskrivning av ledarskapet                   . 
VD är tydlig i sin roll enligt ledningen för att få ut organisationens budskap till marknaden. 

Det som utmärker hans ledarskap är ett kortsiktigt tänkande med stora visioner. Han ses som 

en sann entreprenör/  nyskapare som driver fram förändring och rörelse för att organisationen 

lättare kan anpassa sig till de förändringar som finns
7
.  

Det är en chef) för varje avdelning (totalt fyra)som har på sitt ansvar att se att de dagliga 

rutinerna och driften fungerar.  Cheferna har olika sätt att leda sin avdelning där de har stort 

förtroende till den övriga personalen
8
.  

                        
Verksamhetsidé och/eller affärsidé  
Verksamhetsidén/affärsidén: ”Ursäkta ers majestät! Hos oss är alla gäster kungar” har 

funnits i organisationen sedan två år tillbaka. Personalen har svårt att ta till sig den 

verksamhetsidé/affärsidé som den nya ägaren (som tillträdde 2007) tillsammans med 

ledningen utformat. Affärsidén finns med på flertalet broschyrer/hemsidan som företaget 

använder för att locka gäster. En affärsidé finns för att få gästerna i detta fall att komma just 

till denna organisation och uppleva det unika som organisationen kan ge. En 

verksamhetsidé/affärsidé kan delas upp som både inre och yttre verksamhetsidé/affärsidé. Den 

inre affärsidén som ska kunna anammas av alla och leder till motivation och engagemang och 

den yttre affärsidén där organisationen vill skapa både intresse, tilltala gästen och ge en tydlig 

bild av företaget
9
 .  

 

Verksamhetens kunder  
De interna kunderna är personalen i organisationen, men även de leverantörer som samarbetar 

på olika sätt tillsammans med organisationen. Här finns bl a ett SPA företag som samarbetar 

med organisationen, leverantörer som levererar matvaror och personal som städar, lagar mat 

och tar hand om gästerna. För att medarbetarna skall kunna göra ett bra arbete, är det en 

förutsättning att uppfylla deras förväntningar och behov.  

Kvalitetsutveckling handlar mycket om att de anställda ges ännu mer möjligheter att förbättra 

sitt arbete och känna tillfredsställelse med vad de åstadkommer
10

.  

                                                 
2 Enligt uppgifter från slottschefen i organisationen 
3 Abrahamsson & Andersen. 2005, sid 67-68 
4 (a.a.) 
5 Jacobsen. 2005, sid 17 
6 (a.a, sid 73) 
7 Adizes.1979, sid 31 
8 Enligt uppgifter från slottschefen i organisationen 
9 Abrahamsson. 2010, sid 3-5 
10 Bergman & Klevsjö. 2007, sid 41 
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Verksamhetens produkter och tjänster  
Den studerade organisationen är en tjänsteproducerande organisation - SPA behandlingar, 

middagar, hotellservice och olika aktiviteter, men även tillhandahålla olika produkter som 

exempelvis mat, dryck, hotellsängar osv. Med andra ord säljer organisationen grundbehovet 

hotellövernattning i samband med vila eller arbete som skapar ett begär till det gästerna helst 

vill ha t ex god mat, service och det som slutligen gästen uppskattar t ex kaffe på sängen eller 

en flaska vin till rummet.  Erbjudandet ligger i en kärnprodukt, en hotellövernattning eller 

weekend, konferens som alltid ingår och är en förutsättning för produkten/tjänsten. 

Biprodukten/tjänsten köper de flesta gästerna som exempelvis afternoontea, frukost och 

middag och gör den användbar och som ingår i priset. Tillvalet slutligen ger tjänsten mervärde 

och kostar extra ex här en SPA behandling, extra önskemål om mat, finare rum osv
11

 .   

     

Kvalitetsfrågor 
Organisationen arbetar dagligen med att alla gäster skall känna sig som kungar enligt 

affärsidén. Organisationen arbetar med gästenkäter för att få svar på vad kvalitet är för 

gästerna. När det gäller kvalitetsfrågor hos de anställda får de varje år svara på en 

arbetsmiljöenkät som rör deras arbete, trivsel på arbetet, hälsa mm. Sammantaget med de två 

regelbundna enkäterna arbetar organisationen med allt det de kan erbjuda gästerna skall göras 

på ett så bra sätt som möjligt som gör att gästerna kommer tillbaka, rekommenderar denna 

organisation till andra
12

.   

 

I kapitel 1 har jag inledningsvis berättat om studien samt gett bakgrund och presentation av 

organisationen som jag arbetat med och i nästa del 2 kommer jag att beskriva 

problembakgrund, syfte, avgränsningar och dispositionen av uppsatsen. 

 

2. Syfte, mål och genomförande 
Tanken med studien är att lyfta upp och förbättra samarbetet samt att få organisationen att mer 

fokusera på det positiva än det negativa. Det är även meningen att få människor att må bättre 

och bli mer effektiva. Kortsiktigt kan detta öka förståelsen både mellan de anställda och de 

anställda och ledningen. Långsiktigt är det tanken att samtliga i organisationen skall kunna 

förhålla sig mera positiva och genom ökad förståelse kunna arbeta i mer samförstånd. Det 

finns sedan tidigare en undersökning kring kulturen i organisationen som ger en bra bakgrund 

kring organisationen som jag använt. I den tidigare genomförda kulturanalysen har det 

genomförts intervjuer med fem personer i organisationen som finnas med som en del i 

studien. Intervjuerna grundas på sex olika delar - synen på arbetet, samarbete, planering, 

förändringar, kommunikation och företagskulturen
13

.  Anledningen till att jag valde ut Hur 

kan kommunikationen förbättras? Är att kommunikationen inte fungerar så bra beror på att 

samarbetet fungerar mindre bra och att personalen fokuserar på det negativa. Problemet i 

organisationen är att samarbetet och kommunikationen inte fungerar så bra. Det har lett fram 

nedanstående frågeställning:  

 

Frågeställningen är: Hur kan kommunikationen förbättras på arbetsplatsen? 

 

                                                 
11 Abrahamsson. 2010, sid 7-8 
12 Bergman & Klevsjö. 2007,sid 26-.27 
13 Gnestadius Kronwall. 10-06-16, sid 9-14 
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2:1 Syfte 

Syftet med studien är att identifiera förbättringsområden inom en organisations verksamhet 

som ska prioriteras. Ett förbättringsområde ska vidareutvecklas som ett projekt. Det 

förbättringsområde som valts är att med hjälp av observationer och dokumentstudier studera 

hur kommunikationen fungerar på arbetsplatsen utifrån frågeställning och mål samt att hitta 

verktyg för att kunna förbättra och förnya arbetssättet på arbetsplatsen. I syftet igår även att 

föreslå förbättringar i kommunikationen 

 

2:2 Mål 

Målet med uppsatsen/studien är att undersöka hur organisationen kan: 

1) Förbättra kommunikationen 

2) Öka samarbetet 

3) Fokusera mer på det positiva 

 

2:4 Dispositionen av uppsatsen                 

Kapitel 1 ger en inledning, bakgrund och presentation till studien samt organisationen jag 

arbetat med. 

I kapitel 2 har jag berättat lite om bakgrunden, problem och syfte.  

I de följande avsnitt som kapitel 3 presenteras tidigare forskning i kvalitets- och 

förbättringsarbete..  

I kapitel 4 tydliggörs de metoder jag valt att använda i denna studie. Kapitel 5 tar upp 

teorierna som ligger bakom detta arbete och sedan används i analysen och diskussionen. I 

kapitel 6 tar jag upp resultatet.  

Kapitel 7 belyser resultatsammanfattningen. Avsnittet 8 följer diskussionen. Kapitel 9 

fortsätter jag med slutsatsen.  Sedan följer en litteraturlista. Bilagor följer med som 

observationsschema, dokumentschema och handlingsplan. 

  

3. Tidigare forskning 
I en licentiatavhandling gjord av Berling

14
 vars syfte var att undersöka vad som kan motivera 

anställda i organisationer att aktivt delta i arbeten som handlar om ständiga förbättringar. 

Bergling har använt sig av intervjuer, observationer, möten, utbildning av grupper i 

förbättringsarbete samt uppföljning av ständiga förbättringar. Forskningen baseras på flera 

metoder som t e x Kaizenmetoden, Just in time (JIT). Det framgår i forskningen att det mest 

motiverande var att arbeta med ett förbättringsarbete genom att förenkla sitt eget arbete, men 

att kunna påverka och genomföra förbättringar samt att göra detta arbete i grupper och snabbt 

se resultaten. Det framkom att om förslagen till förbättringar genomförs och om en förklaring 

ges till varför förslagen inte genomförs blir motiverande för alla inblandade i 

förbättringsarbetet
15

.  

 

I D-uppsatsen Att komma igång med ständiga förbättringar av Backström och Solver
16

  

belyser de hur viktigt det är med ett engagemang från ledningen. Syftet med deras forskning 

är att utvärdera checklistan som tagits fram av ett tidigare examensarbete samt, i praktiken 

och identifiera möjligheterna till förbättring. De har valt att arbeta med tre 

undersökningsansatser, inledande telefonintervjuer följt även litteraturstudie samt multipel 

fallstudie. Dessa är då kvalitativa metoder.  

                                                 
14 Berling. 2005, sid 6, under sammanfattning, sid 130 
15 (a.a, sid 6,  sammanfattning, sid 130) 
16 Backström & Solver. 2008,under sammanfattning, sid 5-6, 58  
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De kom fram till att det måste finnas en struktur och att arbetet måste ske mot konkreta och 

mätbara mål samt att förbättringsarbetet skall vara hållbart över tid
17

.   

I C-uppsatsen Ett förbättringsarbete på Destination Gotlands hamnterminal i Visby av  
Hardingz och Törngren

18
 kan läsas att studien behandlar ett förbättrat samarbete mellan 

leverantör och organisation. Syftet var att studera hur samarbetet mellan leverantör och 

organisation upplevs av partners och medarbetare samt hur kommunikationen och samarbetet 

kan utvidgas och förbättras på kort och lång sikt. Ytterligare ett syfte finns och det är att skapa 

ett generellt sätt för hur organisationen kan kommunicera med viktiga leverantörer och 

engagerar dem i den egna verksamheten. De metoder som använts har varit 

enkätundersökningar, intervjuer, brainstorming, processkartläggning, benchmarking, ISO 

9000serien, SIQ-modell för kundorienterad verksamhetsutveckling och sex sigma. Slutsatsen 

av studien var att organisationen bör involvera medarbetare för att gemensamt arbeta med 

ständigt förbättrade processer i samverkan med företagen samt att de brister i kommunikation 

och samarbete som framkom mer beror på personkemi än motvilja hos de anställda eller 

någon större rivalitet mellan företagen.  

 

Sammanfattning av tidigare forskningen 
En sammanfattning av den tidigare ovanstående forskningen visar att alla medarbetare bör få 

möjligheten att delta och gemensamt arbeta med ett förbättringsarbete för att kunna känna sig 

motiverade. Det underlättar om det finns en struktur och mätbara och konkreta mål att arbeta 

efter och att det är hållbart över tid. Det framkommer att medarbetarna skall vara involverade 

och gemensamt arbeta med ständigt förbättrade processer.  

 

I kapitlet 3 ovan har jag beskrivit tidigare forskning kring förbättringsarbete och 

kvalitetsarbete. I nästa del 4 kommer metoderna jag använt mig av urvalet, genomförandet, 

databearbetningen, de etiska aspekterna, samt validiteten att studeras.   

 

4. Metod  
Jag har gjort en förstudie som en inledning och del av genomförandet till denna studie och 

dess syfte har varit att finna förbättringsområden till organisationen som är en hotell och 

konferensanläggning. I förstudien har det ingått en SWOT-analys där jag tittat på styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot, men mest fokuserat på svagheterna. De svagheter som 

framkom är samarbete och förståelse saknas mellan avdelningarna, personalen fokuserar på 

det negativa och information och kommunikation fungerar inte alltid. Förstudien var en 

obligatorisk del i min studie. Organisationen har tidigare genomfört en kulturanalys och ett 

kvalitets- och utvecklingsarbete tillsammans med mig, varför det kändes naturligt att fortsätta 

arbetet i organisationen.  

Studien är tänkt som ett projekt i förändring och som en länk i en kedja av förändringar
19

.  

 

Vid diskussion med organisationen kom vi tillsammans fram till ett förbättringsområde som 

är studiens frågeställning (se bilaga1): Hur kan kommunikationen förbättras på 

arbetsplatsen? 

 

 

 

 

                                                 
17 Backström & Solver. 2008, under sammanfattning, sid 5-6, 58 
18 Hardingz & Törngren. 2010, under sammanfattning, sid 14-22, 65  
19 Tonnquist. 2010, sid 22 
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4:1 Design 

Design är ett sätt att forska och kan ses som en sorts formgivning av forskningen. Designen 

innehåller designprinciper och mål som ger form till undersökningen som helhet. Kan även 

benämnas som ett brett sätt att närma sig forskningen som gäller riktningen, skalan och 

filosofin bakom forskningen
20

.  Det finns 2 olika sätt kvantitativ design och kvalitativ design 

som jag beskriver mer ingående nedan.  

4:1.1 Kvantitativ design 
Basen i kvantitativ design är deskriptiv statistik och kan ge forskaren ett kortfattat och precist 

sätt att visa belägg, beskriva hur data är fördelad, granska samband mellan delar i data samt 

organisera data. Kvantitativa data består av siffror. I den här typen av forskning används 

forskningsstrategier som experiment och surveyundersökningar
21

. En surveyundersökning 

består av insamlad data från 100 st eller fler än 100 st. En surveyundersökning är inte samma 

sak som enkät. En kvantitativ studie grundar sig på frågeställningen: Kan…..?/Är….?
22

 

 

Kvantitativ data kan ge nackdelar som kan ge sken av att vara objektiva, men kan manipuleras 

till att inte vara det. Kvaliteteten i data är baserad av insamlingsmetoden och de frågor som 

ställs ger därför inte en kvantitativ studie det djup som en kvalitativ studie ger. Studien är i 

mindre omfång, vilket gör att en kvalitativ design.  Dessutom är mindre inte är lämpad och 

därför kan inte en kvantitativ design användas som är större och baseras på mer data
23

.  

Till fördelarna ser den kvalitativa designen ut att vara baserad av objektivitet än på forskarens 

värderingar. Mätningen ger en stadig grund till undersökning och beskrivning för att 

tolkningarna och resultatet baseras på kvantiteterna som är uppmätta än på uppfattningar
24

. 

 

Jag har valt bort den kvantitativa studien för att min studie grundar sig på en Hur fråga och 

inte på Kan eller Är och för att min studie inte handlar om siffror utan mer om upplevelser. En 

följd av det är att siffror inte kan redovisa upplevelser.                    

                    

4:1:2 Mixad design  
En mixad design innebär att du som forskare använder både kvantitativa och kvalitativa 

frågor. Forskaren kan börja med en kvantitativ design för att sen fortsätta med en kvalitativ 

eller tvärtom. Frågeställningen kan därför vara både en Hur och Kan fråga
25

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Denscombe. 2009, sid 421 
21 (a.a, sid 327-328) 
22 Norberg, Monica. 2011.   
23 Denscombe. 2009, sid 364  
24 Denscombe. 2009, sid 364 – 365 
25 Norberg, Monica. 2011.   
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Det som är typiskt med tillvägagångssättet i mixad design är 3 delar: 

 

1. Användningen av kvantitativa och kvalitativa sätt i ett forskningsprojekt. I de flesta 

fall görs en skillnad mellan kvantitativ och kvalitativ hos forskare som omväxlade 

använder sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder, kvalitativa och kvantitativa 

data eller kvalitativ och kvantitativ forskning.  

 

2. Triangulering d v s ett uttryckligt fokus på kopplingen mellan förfarandet.  

Mixad design fokuserar på behovet av att ge en förklaring till att de olika 

tillvägagångssätten är fördelaktiga samt hur alternativen skall sättas ihop. 

 

3. Tonvikten ligger på det praktiska sättet att lösa forskningsproblem. 

Svaren på forskningsproblemet är det viktigaste. Det innefattar att som forskare är du 

beredd att använda metoder som kommer från olika filosofiska traditioner ifall de 

producerar resultat som är av värde för forskningsproblemet
26

. 

 

En mixad design kan vara en värdefull forskningsstrategi för: 

 Validera forskningsfyndens träffsäkerhet. 

 Kontrollera förvanskning i forskningsmetoderna. 

 Utveckla forskningsinstrumentet
27

 

 

Att använda flera metoder kan ge en förbättring av forskningsfynden för att det ger en mera 

komplett och fullständig bild av det som studeras. Data som produceras med olika metoder 

kan komplettera varandra ses som en fördel. Genom mixad design kan olika kontrasterande 

metoder användas för att föra analysen framåt där den ena metoden kan användas för att få 

fram information åt en annan. För att mixad design skall vara befogad som metod måste 

forskningen ha en klar och uttrycklig bas för att använda kontrasterande metoder. Det kan 

vara så att det inte finns behov eller nytta med att använda varianter av metoder
28

.   

 

Det finns fördelar med mixad design som en mer fullständig och förklaring av fenomenet som 

studeras genom att ge flera perspektiv, vid forskning är den mixade designen mer 

problembaserad än teoribaserad för att den är mer praktisk att använda och designen ger en 

ökad lyhördhet för triangulering genom den bakomliggande idén att använda olika 

tillvägagångssätt
29

.  

De nackdelar som finns är att forskaren måste skaffa sig mer kunskap om flera metoder som 

ställer större krav på forskaren. Det kan vara så att fynd från olika metoder inte bekräftar 

varandra. Forskaren hamnar på så sätt i en bekymmersam situation och kan få negativa 

verkningar för forskaren och kostnaderna, tiden för forskningen kan öka
30

.         

                

Mitt val har varit att välja bort den mixade designen eftersom studien är grundad på en Hur 

problemfrågeställning och inte både Hur och Kan. Grunden i all forskning är själva 

problemställningsfrågan. Vidare är min studie grundad på upplevelser och är mer djupgående, 

vilket skulle göra det svårare att göra med en mixad design. Tiden är en avgörande faktor för 

studien och skulle jag använda mig av mixad design räcker inte tiden till för detta arbete
31

 

 

                                                 
26 Denscombe. 2009, sid 149-151 
27 (a.a, sid 152-157) 
28 (a.a, sid 152-157) 
29 (a.a. 2009, sid 164) 
30 (a.a, sid 164-166) 
31 (a.a, sid 167, 398) 
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4:1.3 Kvalitativ design 
Kvalitativ design innebär antingen det talade eller skrivna ordet och observerade ordet eller 

kreativt producerade bilder. De kopplas till forskningsmetoder som dokument, intervjuer och 

observationer. Det finns fyra principer i kvalitativa data: 

1. Analysen av data och slutsatserna av forskningen skall förankras i data. 

2. Forskarens beskrivning av data skall baseras på en mycket noggrann läsning av data. 

3. Några värderingar eller fördomar ska undvikas att föra in i dataanalysen. 

4. Data skall innehålla en upprepande process som använder en induktiv logik. 

Kvalitativa data kan vara många olika former som t e x: intervjuskrifter, texter, 

fältanteckningar samt fotografier, dokument m.m. Vilken form det än är så måste denna typ 

av data förberedas och planeras innan det är möjligt att analysera
32

.  

 

Nackdelar med kvalitativ design: 

Data kan bestå av mindre representativa delar eftersom de är svårare att fastställa den 

detaljerade djupstudien till andra enheter som påminner om den studerade. Det finns också en 

risk att betydelsen av data lyfts ur sitt sammanhang. Sammanhanget är viktig del och avser 

både de händelser som handlar om framtagandet av data och de händelser som finns och följer 

i datautdragen
33

. 

 

Fördelar med kvalitativ design: 

Det finns en förankring i verkligheten. Analyserna och datamaterialet har rötter i den sociala 

tillvarons villkor. Det finns tolerans för motsägelser och tvetydigheter som gör att osäkerheten 

som kan finnas i vår sociala tillvaro accepteras med denna design. Dessutom tillåter kvalitativ 

design flera giltiga förklaringar då den bygger på forskarens skicklighet att tolka
34

.         

 

Jag har också valt att arbeta med observationer, dokument samt tidigare intervjuer som här 

klassas som dokument och sekundära källor som datainsamling. 

En kvalitativ design grundar sig på frågeställningar som börjar med: Hur? Vad? Varför?
35

 

Det finns flera skäl till att jag har valt att arbeta med kvalitativ design. Ett av skälen är att 

problemfrågeställningen är en hur fråga. Ett annat skäl är att datamaterialet är förankrat i 

verkligheten d.v.s. att materialet grundas i villkoren i den sociala tillvaron samt att studien är 

djupgående men inom ett begränsat område. En kvalitativ design kan därför ta hand om 

komplexa situationer och kan få fram en rättvis nyans av det sociala livet
36

. 

4:2 Forskningsmetoder  

En kvalitativ design kan vara bestå av olika metoder som narrativ, fenomenologiskt 

perspektiv, etnografiskt perspektiv, grundad teori och fallstudier. En mer utförlig förklaring 

av varje metod följer här nedan:     

 

4.2.1 Narrativa studier 
Narrativa studier innebär insamling och bearbetning av beskrivningar och berättelser. De 

intervjuade använder ofta berättelsen som svar på de frågor de får under en intervju. 

Datainsamlandet, tolkningen och skrivandet ger en meningsfull process liknande med hur 

berättelser och historier ser ut. En narrativ studie kan handla om en levnadsberättelse, en 

självbiografisk reflekterande beskrivning eller olika urval från flera informanters berättelser. 

Narrativa studier är djupgående och ofta intervjuer på övertid 
37

.                 

                                                 
32 Denscombe. 2009, sid 367-371 
33 (a.a, sid 399) 
34 (a.a, sid 398)  
35 Norberg, Monica. 2011.   
36 Denscombe. 2009, sid 398 
37 Bell, 2006, sid 30-32 
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Jag har inte använt mig av narrativa studier av det skälet att jag inte använt intervjuer som 

metod utan av observationer och dokument. Intervjuer har jag förvisso använt, men som 

sekundär källa i dokument.   

4.2.2 Fenomenologisk perspektiv 
Det Fenomenologiska perspektivet kan förklaras - rent generellt - som ett sätt där intresset är 

att förstå sociala fenomen från aktörernas sätt att se och hur de upplever fenomenet genom att 

beskriva världen från antagandet att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att 

den är. Ett är sätt att lägga den centrala på innebörden i undersökningspersonernas livsvärld
38

. 

Fenomenologin innefattar ett sätt där människor tolkar händelser och bokstavligen förstår sina 

personliga erfarenheter. En bra forskning ur ett fenomenologiskt perspektiv innehåller en 

innehållsrik beskrivning av den erfarenhet som undersöks
39

.  

 

Fördelarna med ett fenomenologiskt perspektiv är att det kan ge möjligheter för forskaren att gå 

djupare i olika händelser. Beskrivningarna blir detaljerade nog för att återspegla den sociala 

världens svårigheter. Den mänskliga forskningsstil blir en beskrivning där det finns en respekt 

för människor och fenomenologin är lämplig att använda för mindre forskningsprojekt
40

.  

 

Till nackdelarna hör att fenomenologin betonar beskrivning, subjektivitet och tolkning som 

den vetenskapliga forskningen inte gör som lägger betoning på analys, objektivitet och 

mätning och kan därför ses som en svaghet. Fenomenologin använder sällan ett större antal 

fall av den omständighet som studeras och det kan därför vara svårt att generalisera.  

Det är tveksamt om det går helt att helt ta bort det sunda förnuftet som fenomenologin har 

som möjlighet att göra och kan därför misstolkas
41

.    

          

Förvisso är jag som forskare intresserad av att förstå världen ur andra människor sätt att se 

världen, men har valt bort det fenomenologiska perspektivet av andra skäl. Ett skäl är om jag 

som forskare skall använda fenomenologin så måste jag tillfälligt ta bort mina egna 

övertygelser hur jag ser världen för att i mitt forskningssyfte ska få en klar bild på hur andra 

ser världen. Det har jag inte använt mig av då jag i stället använt mig av det sunda förnuftet 

och mitt jag som forskare
42

.  

 

I fenomenologin användes intervjuer, vilket jag inte har gjort här utan använt mig av 

dokumentstudier där intervjuerna ses som en sekundär källa. Den fenomenologiska 

forskningen måste vara detaljerad, går på djupet samt använder det subtila och komplexa av 

mänsklig erfarenhet något som jag inte heller har använt mig av i denna studie
43

. 

    

4.2.3 Etnografiskt perspektiv 
Etnografiskt perspektiv innebär en beskrivning av kulturer eller människor. Ursprunget finns i 

arbeten av tidiga socialantropologer som ville få en detaljerad och hållbarhet för små, 

isolerade folkstammars kultur och sätt att leva. Kännetecknen är många, men för att nämna ett 

är en förutsättning för ett bra etnografiskt arbete att ägna sig åt alla kulturella, sociala och 

psykologiska aspekter av samhället. För att förstå någon av dessa delar krävs det att ha en 

förståelse för dem alla. Etnografins tendenser är att lägga vikten av att förstå saker ur de 

involverades synvinkel.  

                                                 
38 Kvale & Brinkmann. 2009, sid 42 
39 Denscombe. 2009, sid 113-115 
40 (a.a, sid 120-121) 
41 (a.a, sid 121-122) 
42 (a.a, sid 114-120) 
43 (a.a, sid 114-120) 
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Syftet med etnografisk forskning är att kunna ge detaljerade bilder av kulturer eller händelser 

i egna beskrivningar
44

. Utgångspunkten är en fristående engångshändelse som skall bedömas 

från beskrivningens komplexitet och framställningens djup. En nyckelpunkt i etnografi är en 

önskan att studera sakerna i sitt naturliga tillstånd och att ge sig ut på fältet och med egna 

ögon se hur händelser i dess naturliga omgivning
45

.    

 

Fördelarna att använda etnografiskt perspektiv är att det ger en direkt observation genom 

fältarbete än andrahandsdata, ger detaljerade data som är förhållandevis detaljrik och 

djupgående samt har möjligheter att placera in saker i sina sammanhang
46

.  

 

Det finns nackdelar med etnografiskt perspektiv som tillförlitligheten kan ses som svag för att 

ge möjligheter till att generalisera från de etnografiska redogörelserna för händelsen eller 

kulturen, den kan ge akuta problem för att få tillträde till miljöer som innefattar att inte störa 

den naturliga miljön och etiken kan ställas inför problem som handlar om intrång i det privata 

samt att få de involverades samtycke
47

.  

 

Det etnografiska perspektivet har jag valt bort för att jag inte redogör så ingående av mitt jags 

roll i studien för i en sådan metod krävs det att jag redogör bl.a. för mina personliga 

övertygelser, erfarenheter, intressen m.m. och inte heller min ålder, sociala bakgrund etc. En 

offentlig redogörelse för det jag som undersöker vilken roll forskarens jag har. 

Tillförlitligheten är svag eftersom det inte går att generalisera och i denna studie är 

tillförlitligheten viktig för att ge den trovärdighet
48

.  

Dessutom ger det etnografiska perspektiveten risk att forskningen ger djupgående 

beskrivningar, men inte utvecklar en analytisk förståelse
49

.      

4.2.4 Grundad teori  
En grundad teori är numera ett omtyckt metodval bland samhällsforskare. Framförallt i 

mindre projekt som har kvalitativa data som grund i syfte att studera mänskligt samspel och 

forskning som inriktar och bearbetar sig på särskilda miljöer. Grundad teori används ofta i 

samhällsforskning för att den kan ge en etablerad och sakkunnig logisk grund för att införa ett 

sätt att gå tillväga som inte behöver innehålla kvantitativa data, statistiska analyser eller 

sökandet efter representativa urval
50

. 

Grundad teori är en metod för att skapa teorier och inte testa teorier. Skiljer sig därför från 

forskning vars syfte är att ge deskriptiva redogörelser. Det empiriska fältarbetet fokuseras och 

behovet att sammankoppla varje förklaring som sker i verklighetens praktiska situationer.  

Tanken är att utveckla teorierna med basen i empirisk forskning och gradvis bygga upp teorier 

som framträder ur data
51

. 

I grundad teori skall forskaren utföra datainsamling på fältet genomgående under hela 

.undersökningen. Därför säger grundad teori vad som pågår, säger hur vi kan reda ut 

deltagarnas viktigaste betydelse och visar tillgängliga variabler som tillåter en större 

förändring.  Det som är nytt med grundad teori är det sätt den insamlade informationen 

analyseras
52

.  

 

                                                 
44 Denscombe. 2009, sid 91-97 
45 (a.a, sid 91-97, 102) 
46 (a.a, sid 105) 
47 (a.a, sid 106) 
48 (a.a, 101-106) 
49 (a.a, sid 101-106) 
50 (a.a, sid 125-131) 
51 (a.a, sid 125-131) 
52 (a.a, sid 125-131) 
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Fördelarna med grundad teori är att den har stor spridning i forskarsamhället och är en erkänd 

logisk grund för kvalitativ forskning, teorier och begrepp utvecklas med ständig hänvisning 

till empiriska data som gör att de bygger på en stadig evidensbaserad grund, förfarandet är 

relativt anpassningsbart och kan därför användas med många olika dataformer och 

datainsamlingsmetoder
53

. 

 

Till nackdelarna kan nämnas att det inte är möjligt i förväg att förutsäga vilken karaktär 

urvalet kommer att få och inte heller förutse när forskningen blir avslutad, tillvägagångsättet 

kritiseras för att vara för empiristiskt för att det förväntas finnas en förklaring i insamlade data 

som bara väntar på att bli upptäckt av forskaren samt att det finns risk att den teori som 

genereras ur data kan försumma påverkan av t.ex. ekonomiska, sociala, politiska faktorer och 

historiken till händelser som kan vara mycket angelägen för en teori som på ett totalt och 

giltigt sätt ska förklara ett fenomen
54

. 

 

Grundad teori kan förvisso vara en bra metod, men jag har valt bort metoden för att den skulle 

ta alldeles för lång tid då det inte går att förutsäga när forskningen kommer att vara avslutad. 

Dessutom finns det ett komplext förhållande mellan datainsamling och teori, det kravet kan 

inte uppfyllas här utan de tidigare begreppen och teorierna. I denna studie finns det redan en 

relativt klar uppfattning om vad som behöver göras och en färdig problemställning finns.  

Grundad teori låter forskningsdesignen utvecklas under arbetet något som jag inte heller gjort 

i min studie för att jag från början har bestämt forskningsdesignen utifrån min 

problemställning
55

.      

 

4.2.5 Fallstudier 
Dessa typer av studier fokuserar på en särskild institution, situation eller person. Fallstudier 

har fokus på en eller ett fåtal förekomster av ett speciellt fenomen. Avsikten är att på det sättet 

få en djupgående redogörelse för förhållanden, händelser, erfarenheter eller processer som 

finns i det speciella fallet. Fallstudier används av samhällsforskare och främst vid mindre 

undersökningar
56

. Det finns tre olika sorters fallstudier: 

1. Egentliga fallstudien, som görs för att hitta en bättre förståelse av just detta fall. 

2. Instrumentella fallstudien, för att vinna insikt i mer generella frågor. 

3. Multipla/kollektiva fallstudien, som är en instrumentell fallstudie som breddats till 

flera fall
57

.  

   

De nackdelar som finns är att data jag fått fram gäller få situationer och kan vara svårt att 

generalisera till andra liknade situationer. Det går att generalisera till andra liknande 

situationer för att det finns detaljerade beskrivningar kring omständigheterna i studien.   

Själva tolkningen är nära till mitt jag som forskare, vilket gör att forskningen har hanterats 

mer försiktigt
58

.  

                   

Fördelarna med fallstudier är att det underlättar en triangulering då fallstudier stödjer 

användning av flera datakällor. Bra vid en mindre forskning då den koncentrerar sig på en 

eller ett fåtal undersökningsplatser. Dessutom är den bra då forskaren inte har någon större 

kontroll över händelserna utan kan undersöka fenomen som de uppträder naturligt
59

  

 

                                                 
53 Denscombe, sid 144 
54 (a.a, sid 145-146) 
55 (a.a sid 143-147) 
56 (a.a, sid 59) 
57 Kvale & Brinkmann. 2009, sid 281 
58 Denscombe. 2009, sid 399 
59 (a.a, sid 71) 
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Den design som används i arbetet är grundad på problemställningen och eftersom den är en 

hur fråga utgår den från kvalitativ design utifrån en fallstudie, den egentliga fallstudien som 

lite djupare studerar en process och en handling
60

. Jag har prioriterat att använda fallstudien 

för att gå till botten med ett enskilt fall som gör att jag kan göra en fullständig och grundlig 

förståelse av den situation denna organisation befinner sig i. Det är för att jag som forskare 

inte har så mycket kontroll vad som händer och det centrala är på verkliga problem som finns 

i verkligheten
61

.   

4:3 Datainsamlingsmetoder 

Forskningsmetoderna är observationer, frågeformulär och en innehållsanalys av texter kan ge 

numeriska data. Typen av forskningsmetod avgör därför inte vid definition av kvantitativa 

data. Däremot är sorten av data som metoden producerar viktig för data kan skapas genom 

olika forskningsmetoder. Se nedan: 

Källor till kvantitativa data
62

 

Siffror Forskningsmetod 

Innehållsanalys av utskrifter  

 

Intervjuer  

 

Svar på fasta frågor Frågeformulär  

 

Mätningar från experiment  Observation  

 

Observationsschema från händelser Observation 

 

Officiell statisk (hälsa, handel, utbildning 

m.m.) 

 

Dokument  

 

Företagsdata (sysselsättning, resultat m.m.) Dokument  

 

Innehållsanalys av t e x företagsrapporter Dokument 

4:3.1 Dokumentation 
Det vanligaste källmaterialet är skrivet eller tryckt. Dessa källor kan vara primära som kan 

vara en källa som uppkommer eller får tag på under projektets gång ex utvärderingsrapporter 

eller budgetunderlag och sekundära källor som kan vara en tolkning av något som ägt rum 

och grundas på en primärkälla. Det finns även medvetet där det medvetna kan vara det som 

finns skrivet i källan ex budgeten och omedvetet material kan vara det som inte står skrivet, 

men som syns som ex en tendens i budgeten
63

.  

 

I organisationen finns tidigare intervjuer med som gjordes under 2010 och är att betraktas som 

dokument och sekundär källa. Intervjuerna gjordes då med 5 olika personer från olika 

avdelningar varav 1 chef. Frågorna var öppna och ostrukturerade, i förekommande fall har jag 

använt mig av följdfrågor. Intervjuerna skedde i anläggningens lokaler och spelades in via 

min mobiltelefon. Det som jag här har använt mig av är kommunikationen och samarbetet. 

När det gäller samarbetet så ses det som fungerande, men att det fallerar ibland och får till 

följd att man inte förstår varandra. Fokusen är mest inriktat på det negativa. Då VD:n inte är 

närvarande så mycket påverkar detta . De är utelämnade till sig själva och känner sig 

ensamma.  

                                                 
60 Norberg, Monica. 2011-02-02  
61 Denscombe. 2009, sid 40 
62 (a.a, sid 328) 
63 Bell. 2006, sid 125-127 
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Detsamma gäller även en del av cheferna Kommunikation fungerar, men har brister. 

Informationen från ledningen når inte ut till alla anställda. Missförstånd uppstår emellanåt 

bland personalen och missförstånden kommer tillbaka rörande samma sak. Det finns de som 

känner sig ensamma och har ingen chef att vända sig till. Det uttalas även en saknad av 

personalmöten som skulle underlätta planeringen för personalen. Behovet av regelbundna 

möten tas upp som en viktig del för att kunna planera
64

. 

 

Jag har här använt mig av primära källor i organisationen som budget och personalenkäter 

från år 2009 och år 2010 och sedan jämfört dessa siffror resp. svar för att se ev. tendenser 

eller skillnader. Dokumenten kan uppvisa skillnader och tendenser relaterat till 

problemfrågorna, vilket inte andra källor som sjuklöner, sjukfrånvaro och anställd/gäst kunnat 

göra. Därför har jag valt att inte studera eller ha med de källorna i studien.   

 

De dokument som jag arbetat med är primärkälla som personalenkäter: Dessa görs vartannat 

år och ser likadana ut. Det är först 3 kryssfrågor på: behöver förbättras, kan bli bättre och 

acceptabelt på varje fråga samt en ruta för kommentarer.  Redovisningen är från år 2009 och 

2011. Dessutom har jag använt mig av dokument som omsättning, budgetresultat och antalet 

gäster. En sekundär källa har använts och det är tidigare intervjuer som gjordes under 2010. 

4.3.2 Observationer 
Sättet att samla in data, är att observera vad som faktiskt händer och bygger på ögats och örats 

direkta observation. Det finns två olika sätt av observationsforskning inom 

samhällsvetenskapen, systematisk observation som används med statistisk analys och 

kvantitativa data och deltagande observation som används för att tränga in i situationer för 

att förstå processerna och kulturen i de grupper som observeras. I de sistnämnda används 

kvalitativa data
65

. En deltagande observation innebär att forskaren deltar i gruppen och de 

individer som finns i organisationens vardag där hon/han lyssnar, observerar i vissa fall frågar 

samt försöker förstå vad som händer i gruppen/organisationen
66

.  

                      
I deltagande observationer finns det tre sätt att arbeta på och det är dels att arbeta under 

täckmantel s.k. totalt deltagande, där ingen känner till vad jag gör, deltagande i den normala 

miljön där vissa personer i organisationen känner till vad forskaren gör, men de flesta vet inte 

om detta och deltagande som observatör där alla känner till forskaren och dennes arbete.  

I deltagande som observatör bevittnar forskaren händelserna och kulturen på ett mycket 

ingående sätt
67

. Jag har använt mig av deltagande observationer i organisationen.  

I observation ett gjordes .vid ett tillfälle då 16 st av 24 st i personalen deltog i ett 

personalmöte, observation två gjordes vid ett ledningsgruppsmöte med fyra personer av sex 

som deltog samt observation tre gjordes vid ytterligare ett ledningsgruppsmöte med fem 

närvarande. Observationerna har handlat om att notera hur ofta ovanstående ord/begrepp har 

nämnts vid mötena som jag observerat.    

            

Jag har varit närvarande vid ett större personalmöte där jag använt mig av ett 

observationsschema där jag noterat antalet gånger som orden kommunikation, samarbete, 

förändringar, syn på arbetet, delaktighet, vi och dom, tydlighet och negativitet uttalats. 

Likadant gjordes de andra observationerna vid ledningsgruppsmötena. Valde deltagande 

observation för att jag ville delta i gruppen och följa deras vardag för att förstå vad som 

händer i organisationen. Alla i organisationen var dessutom informerade om mitt arbete
68

   

                                                 
64 Gnestadius Kronwall. 2010. Ett försök till en kulturanalys 
65 Dencombe.2009, sid 271 
66 Bell. 2006, sid 189 
67 Denscombe. 2009, sid 283-285 
68(a.a, sid 283-285) 
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4:4 Urval 

Då organisationen inte har möjlighet att lägga tid till vare sig enkäter eller intervjuer har jag 

tillsammans med organisationen kommit fram till att använda observationer, dokument samt 

tidigare intervjuer. Tillsammans kom vi fram till att deltagande observationer och dokument 

som personalenkät från de sista två åren (2009 & 2011) och budgeten (2010 & 2011) samt 

olika nyckeltal som personal/gäst, sjukfrånvaro, sjuklöner och andra skall ligga till grund för 

detta projekt samt tidigare gjorda intervjuer.  

 

4:5 Avgränsningar  

De avgränsningar jag har gjort är att välja bort de andra två hotellen som ägs av samma 

privata ägare. Studien skulle ha blivit alldeles för stor om jag valt att ta med alla tre. 

Dessutom ligger dessa hotell spridda rent geografiskt att det hade blivit svårt att få tiden att 

räcka till eftersom att det skulle ha inneburit mycket resande. Ytterligare skäl till att jag valt 

bort två hotell är att de skiljer sig rent storleksmässigt i förhållande till det hotell jag valt att 

studera. Jag har valt att studera det största och det mest välkända hotellet i organisationen.  

Jag har gjort avgränsningar genom att välja personalen samt ledningen i organisationen av den 

anledningen att studien hade blivit för omfattande om jag tagit med flera led i studien. 

 

Det finns flera avgränsningar att göra som har varit viktiga här för annars hade studien blivit 

alldeles för stor. Jag har medvetet gjort avgränsningar i metoderna till att omfatta observation, 

intervjuer och dokument. Min tanke har varit att den tid jag haft till förfogande och för 

hänsynen till organisationen där mycket lite tid finns till att ägna sig åt detta arbete.  

Observationerna har begränsats till tre då tiden inte har räckt till fler och att de tänkta 

lunchobservationerna har uteblivit p.g.a. negativa reaktioner.  

Dokumenten har avgränsats till att omfatta 2 personalenkäter, en från 2009 och en från 2011, 

antal gäster för 2009 och 2010 och omsättning från 2009 och 2010. Den tänkta sjukfrånvaron, 

budgeten samt andra nyckeltal som personal/gäst har inte tagits med då dessa inte visar några 

tendenser åt något håll. Intervjuerna som är fem gjordes förra året 2010 och berör områdena: 

synen på arbetet, samarbetet, förändringar och kommunikation. Fokus har varit på 

kommunikationen i organisationen.  

 

4:6 Genomförande 

En kontakt togs med organisationen som var beredd att fortsätta att arbeta med projektet. Vid 

en första kontakt med organisationen, handledare och mig fastställdes att observationer och 

dokument skulle användas som metod. En förstudie gjordes som skall ligger till grund för 

studien. Se bilaga 5. Förstudien har presenterats först för handledaren, sedan för 

kontaktpersonen i organisationen 

En problemställning godkändes: Hur kan organisationen utveckla/förändra personalens 

problemfokusering med ökat samarbete och förståelse? Efter presentationen av förstudien 

diskuterades om problemställningen skulle förändras då både samarbete och förståelse blir en  

konsekvens av en förbättrad kommunikation och det gjordes denna till: Hur kan 

kommunikationen förbättras på arbetsplatsen?     
                                  

En genomförandeplan gjordes och datum bestämdes för observationer och dokument. De 

observationer vi valde var: två ledningsgruppsmöten, ett stort personalmöte där 17 st av 

personalen deltog samt fem luncher där de flesta i personalen äter och samlas.  

Sedan påbörjades observationerna. Ett var vid ett personalmöte där större delen av personalen 

medverkade och två vid ledningsgruppsmöten. Kontaktpersonen och jag hade diskussion 

kring lunchobservationerna och bestämde att avsluta lunchobservationerna då det upplevdes 

negativt.  
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Lunchobservationerna hade kunnat påverka till att personalen upplevt hela arbetet som 

negativt. De personer som deltar och inte deltar hade kunnat påverka resultatet till något helt 

annat genom sin negativitet. Därför valdes de bort. Observationer som användes blev en vid 

det större personalmötet samt två tillfällen vid ledningsgruppsmöten.  

 

Dokumentationsstudierna påbörjades som planerat på budget, personalenkät olika nyckeltal 

som personal/gäst, sjukfrånvaro, sjuklöner m.m. Efter att jag gått igenom samtliga dokument 

valde jag att ta med budget, antal gäster samt personalenkät.  

                    

Nyckeltalen, sjukfrånvaron samt sjuklöner visade inga eller mycket lite tendenser och 

skillnader därför valdes de bort. De sex intervjuerna som gjorts tidigare har använts som data, 

men som sekundär källa. 

4:7 Dataanalys 

Vid observationerna har fokus varit på engagemang, kommunikation, vi och de, tydlighet 

samt delaktighet. Observationsschema se bilaga 

Jag har arbetat med deltagande observationer där jag som forskare deltagit i gruppens vardag 

och observerat vad som händer samt försökt att förstå vad som händer med gruppen och 

individerna
69

. Att det blev just observationer berodde mest på organisationen som inte hade så 

mycket tid till sitt förfogande till någon annan metod som t.ex. intervjuer eller enkäter. I det 

tidigare arbetet med kulturanalysen använde jag mig av enkäter där endast 3 svarade och de 

intervjuer som gjordes då var svåra att få till stånd p.g.a. tidsbrist.   

Ett observationsschema användes, se bilaga 1. Observationerna genomfördes på ett stort 

personalmöte och två ledningsgruppsmöten. 

Dessa tre observationer har analyserats genom att jag har tittat på hur ofta, kommunikation, 

samarbete, synen på arbetet, förändringar, vi och de, tydlighet samt delaktighet nämns i 

gruppen och hur individerna uttrycker sig kring dessa ord som: negativt/positivt.  

Mitt val av de ovanstående orden grundar sig på problemställningen: Hur kan 

kommunikationen förbättras på arbetsplatsen? Med fokus på öka samarbetet och fokusera mer 

på det positiva. 

 

De dokument jag studerat har varit budget där jag jämfört 2009 års mot 2010 års med fokus 

på budget och personalenkäter. Här har jag tittat på tendenser till att kommunikationen är bra 

resp. sämre, om hur ofta personalen pratar om kommunikationen, samarbetet och negativa 

uttryckssätt och jämfört från år till år för att se ev. skillnader och likheter. Då det varje år görs 

en personalenkät som handlar om arbetsmiljön där all personal får svara på samma frågor har 

jag även här tittat på åren 2009 och 2011.  

I de sekundära dokumenten d v s de tidigare intervjuerna har jag tittat på har gjort har utgått 

från 6 olika delar som synen på arbetet, samarbete, förändringar, kommunikation, delaktighet 

och företagskulturen. Här har jag främst använt mig av samarbete och kommunikation.  

 

4:8 Etiska aspekter 

Här har hänsyn tagit så att ingen skall lida skada till följd av användningen och att de som 

deltagit inte blir avslöjade med sin identitet när det gäller observationerna. Jag har upplyst 

organisationen om de etiska aspekterna både muntligt och skriftligt. Sedan har deltagarnas 

rättigheter och värdighet respekterats samt att arbetet har varit ärligt och respekterat 

deltagarnas integritet. Deltagarna har fått information om sina rättigheter.  

                                                 
69 Bell. 2006, sid 189-190 



21 

 

Vid en observation togs bort omedelbart som uppfattades negativt och bestämdes att 

lunchobservationerna skulle inte skulle fortsätta. När det gäller dokumenten som används har 

dessa hanterats konfidentiellt så att inga siffror nämnt utan mera tendenser eller skillnader 

samt att organisationen behandlats anonymt
70

.                 
                 
4:9 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är viktiga begrepp för all forskning då 

det är grunden för all forskning, men att verifiera kvalitativ forskning är mycket viktigt. Jag 

som forskare måste visa att mina resultat är trovärdiga genom att visa att mina fynd baseras på 

tillvägagångssätt och metoder som är erkända för god forskning och det gör jag här med 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet
71

.  

 
4.9.1 Validitet  
Validitet handlar om hur pass metoderna och forskningsdata för att få fram data som bedöms 

riktiga. Trovärdigheten är mycket viktig och forskaren måste här visa att resultaten stämmer 

för annars finns det ingen anledning att tro på den forskning som gjorts. I beaktandet av 

trovärdigheten i dokumenten kan dessa ses som objektiva fakta. Visst kan det finnas 

egenintressen i dessa, men det är mest att ses som ett intresse hur saker och ting faktiskt ligger 

till och är
72

. I observationerna kan tillförlitligheten ifrågasättas då det kan vara svårt att 

upprepa en liknande studie för att kontrollera trovärdigheten, men observationerna kan stärka 

validiteten genom att se genom de observerades ögon samt se helhets förklaringar i de 

sambanden mellan de olika delarna. De kan också ge viktiga insikter i hur det verkligen ligger 

till i de fall där det abstrakt finns en uppfattning om hur saker ligger till
73

.  

 

När det gäller intervjuerna kan det vara svårt att verkligen verifiera uppfattningar och känslor, 

men det går att triangulera med hjälp av andra källor som observationer och dokument. Ett 

annat sätt är att be den intervjuade att läsa igenom intervjun för att bekräfta att det som sades 

under intervjun var det som menades.  

Att basera resultaten på en intervju blir inte heller trovärdigt utan här bör det finnas flera för 

att kunna se vissa teman som återkommer i intervjuerna
74

.  

 

I studien har jag använt mig av tre metoder observationer, dokument och intervjuer som 

förstärker varandra genom att se samband mellan dessa samt att jag gjort ett flertal intervjuer, 

observationer och använt mig av flera dokument för att öka trovärdigheten i forskningsdata.  

Då jag har en mer personlig anknytning till denna organisation så är jag väl medveten att det 

kan påverka mitt arbete som forskare. Det innebär att jag som forskare har medvetet försökt 

att vara så objektiv som möjligt och därför försökt bortse från ev. förutfattade meningar kring 

arbetet och det som framkommit
75

.     

                  

4.9.2 Reliabilitet 
Ses som ett mått på det tillvägagångssätt som ger samma resultat vid olika tillfällen under lika 

förhållande som den metod jag använt mig av. Det handlar om en annan forskare skulle kunna 

ställa samma typ av frågor som jag och få samma svar
76

. Det är inte lätt att bedöma 

reliabiliteten och det är inte möjligt att kopiera en social kontext.  

                                                 
70 Denscombe. 2009, sid 193-196, 287 
71 (a.a,sid 378) 
72 (a.a, sid 304-305, 378, 425) 
73 (a.a, sid 292-293) 
74 (a.a, sid 266-267) 
75 Starrin & Svensson. 1994, sid 166 
76 Bell, sid 117 
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Dessutom blir jag som forskare involverad att någon annan forskare inte har samma möjlighet 

att ta fram identiska data och slutsatser som jag är relativt liten.  Tillförlitligheten kan 

ifrågasättas vid deltagande observationer för att dessa är beroende av mitt jag som forskare 

och därför kan det vara svårt att göra samma typ av studie för att kontrollera reliabiliteten
77

.  

                        

När det gäller dokumentstudier måste ett visst omdöme kring den information jag använt mig 

av finnas. Jag har gjort en bedömning av källans auktoritet samt sättet som använts för att få 

fram uppgifterna för att avgöra tillförlitligheten. Dokumenten är offentliga och det finns ingen 

anledning att tro eller uppfatta att dessa är felaktiga. De sekundära data i form av tidigare 

intervjuer som gjorts finns heller inte någon anledning till att ifrågasätta
78

.     

4.9.3 Generaliserbarhet  
Är en möjlighet att använda forskningsfonden på andra exempel på fenomenet. De fynd som 

är gjorda i forskningen och dess förmåga att vara eller förklara i liknande omständigheter på 

en allmän nivå än att vara något speciellt för det speciella fall som forskningen gjorde. Denna 

forskning är ju grundad på mindre kvalitativ data och kräver därför en överförbarhet. Den kan 

beskrivas som en föreställningsprocess där läsare av forskningen kan använda data i det 

speciella studerade fallet för att bedöma om informationen går att använda på andra liknande 

fall. Denna studie skulle därför kunna användas på liknande organisationer i liknande storlek 

och med liknande problem. Därför kan lämplig information överväga fyndens överförbarhet. I 

deltagande observationerna kan det vara svårt att generalisera studien. Jag betoningen som 

forskare och fokusen på detaljerad undersökning av speciella miljöer gör att det är möjligt att 

kritisera deltagande observation för att vara svår att generalisera resultaten. I dokumentstudier 

kan de grundas mer på upphovsmannens tolkningar än på en objektiv bild av verkligheten, 

vilket gör att det omöjliggör en generaliserbarhet
79

.    

 

I det här kapitlet fyra har designen, metoderna, urvalet, genomförandet, databearbetningen, de 

etiska aspekterna samt validiteten, reliabilitet och generaliserbarheten beskrivits närmare för 

att göra det klart för läsaren hur det gått till. I nästa kapitel fem berättar jag närmare om 

problembakgrunden samt syftet till studien. 

5. Teori 
I teorin har jag valt litteratur som studien handlar om lärande organisationer, ledarskapet, 

kommunikationen och lärande cykeln då detta arbete handlar om att förbättra 

kommunikationen. För att kunna förbättra kommunikationen bör organisationen försöka hitta 

ett annat sätt att arbeta och det handlar om ledarskapet, kommunikationen och att lära av 

varandra.                   

 

5:1 Förbättra kommunikationen 

I ett förbättringsarbete handlar förarbetet om att det alltid finns ett bättre sätt att göra bättre 

produkter, tjänster samt högre kundvärde genom att åstadkomma högre kvalitet till en lägre 

kostnad. Själva hörnstenen kring ständiga förbättringar är en inre bild att allting kan göras 

mycket bättre än vad som görs idag. Det innebär ett arbete vinna-vinna som gagnar både den 

egna organisationen och gästen. Förändringar krävs för att bättre tillfredsställa gästerna och 

hela tiden förbättra verksamheten. Misslyckanden händer och går knappast att undvika, men 

vi måste då acceptera och förstå att misslyckanden sker och då ta lärdom av dessa.  

                                                 
77 Denscombe. 2009, sid 293, 316-317, 378-379 
78 (a.a, sid 293, 316-317, 378-379) 
79 (a.a, sid 317, 382-383) 
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Kaizen (ett japanskt begrepp) är ett systematiskt medvetet förbättringsarbete som innebär 

både stora och små förbättringar. För att skapa framgång krävs förutsättningar som skapar 

delaktighet i arbetet. En viktig del i offensiv kvalitetsutveckling är att underlätta på olika vis 

för alla medarbetare att aktivt få påverka beslut och vara delaktiga i förbättringsarbetet.  

För att kunna göra ett bra arbete måste den anställde kunna känna engagemang, delaktighet 

och ansvar med andra ord - en positiv människosyn
80

.  

                

För att alla skall vara delaktiga gäller det att skapa möjlighet och att arbeta aktivt med att ta 

bort hinder för delaktigheten. Individerna måste då också ta ansvar
81

. 

Vi som individer behöver i ett arbete till medarbetarskap utveckla vår dialogförmåga, 

självtillit, målmedvetenhet, medskapandeförmåga och får förmåga till erfarenhetslära
82

.  

Förbättringsarbetet är en del i att förbättra kommunikationen. Idag är det nödvändigt för 

organisationers överlevnad att ta vara och betona medarbetarnas kompetens och kunskap. För 

att organisationen skall överleva behöver de och är beroende av samlad och enskild 

kompetens hos medarbetarna. Förändring och förbättring är nödvändigt för annars stelnar 

organisationen och slutar att fungera
83

. 

 

Kommunikation kan översättas med att något ska bli gemensamt som avsikter och 

tankeinnehåll. Med andra ord meddelar vi oss och delar med oss av ex. innebörder, känslor, 

upplevelser, värderingar och handlingar
84

. Kommunikation är att du aktivt lyssnar på den som 

talar skapar en relation till någon och genom detta också en förståelse. Kommunikation 

handlar om relationer mellan människor att skapa en relation. Kommunikationen är viktig 

som ledare för att alla i gruppen ska förstå, acceptera och få kunskap om de mål som 

organisationen har och sedan handla för att förverkliga dessa mål
85

.  

 

Kommunikation handlar om att ha kunskap och medvetenhet om just kommunikation och 

interaktionen och kunskapen mellan tre slags kunskap utifrån Davidson
86

 och Habermas syn 

kring begreppen subjektivitet-intersubjektivitet-objekt: 

 

1. Det som finns förankrat i relationen till det egna jaget (subjektivitet) 

2. Förhållandet till den andra personen som tolkar (intersubjektivitet) 

3. Relationen till saken, uppgiften, objektet (objektivitet) 

                

Kunskapen om tre slags kunskap gör det betydligt lättare att både förstå varför 

kommunikationen blir framgångsrik och varför den inte blir det. Bara att vara medveten om 

den gör att det är lättare att förstå varför kommunikationen blir framgångsrik och inte. För att 

vi skall kunna delta i samhällslivet förutsätter att vi har en livsvärld som är gemensam som 

övertygelser, tolkningar, normer och värderingar. För att nu kunna förstå varandra är det ett 

villkor att ha ett gemensamt språk. Här är det viktigt att aktörerna måste sätta enighet mellan 

samtalspartnerna före sina egna mål och intressen
87

.      

                     

                                                 
80 Bergman & Klefsjö. 2007, sid 45-49 
81 (a.a, sid 45-49) 
82 (a.a, sid 45-49) 
83 Granberg & Ohlsson. 2011, sid 54 
84 Nilsson & Waldemarson. 2007, sid 11 
85 Heide & Johansson & Simonsson. 2005, sid 17-19 
86 Rönnström.2006., sid 192-193 
87 Eriksen. 1997, sid 44-45 
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5:2 Öka samarbetet 

Ledarskap är en av de mest avgörande för organisationers framgångar och påverkar både 

kommunikationen samt samarbetet. Det handlar om förändring och utveckling, en förmåga att 

se det holistiska, förmå individer att höja blicken samt att skapa engagerande medarbetare
88

. 

Ledarskapet kan ses ur en mängd olika sätt och det finns ett otal olika definitioner om hur en 

ledare skall vara. Det finns en hel del forskning kring ledarskapet och olika sätt att leda
89

.    

Det är inte själva stilen hur ledarskap utövas utan snarare hur du tillsammans med andra kan 

integrera och utöva ledarskap. Ledarskapet är särskilt viktigt vid förändringsprocesser då det 

innebär ett nytt sätt att arbeta än sättet som är känt. Då behövs ledare som kan tala om 

visioner och se till att det blir lite ordning i det som många upplever som kaos. Det gäller 

också att ha med hela ledningen för att kunna förankra förändringen och undvika de större 

problemen
90

.  

 

Enligt Adizes
91

 sätt att se ledarskap ser han fyra olika roller i ledarskapet som producerarens, 

administratören, entreprenören och integreraren. Varje roll är nödvändig för finns det brister 

i ledningen är det för att någon av rollerna saknas. Däremot finns det ingen enskild chef som 

kan uppfylla alla fyra rollerna. För att företagsledningen skall bli bra krävs det olika sorts 

chefer som kompletterar varandra. Det är därför både oundvikligt och önskvärt med att ta 

hand om de konflikter som uppstår.  

 

Ett delat ledarskap kan vara ett sätt att hitta ny kraft och vishet, men även ett sätt att hantera 

problem och svårigheter. Det finns många som upplever svårigheter med att vara chef i dag då 

det ställs stora krav på chefer. En allmän uppfattning bland medarbetare är att chefen fattar 

beslut och tar ansvar ensam. Därmed skall det finnas en chef och inte två.  Idag finns det 

alternativ i form av delat ledarskap som handlar om ett delande av ansvar, befogenheter och 

arbetsuppgifter
92

  

 

Ett coachande ledarskap är att stötta och uppmuntra en grupp eller individ att växa i sitt sätt 

att tänka, lära och vara och utveckla sin goda känsla för att nå angelägna individuella mål 

och/eller organisationsmässiga syften. Det handlar att hjälpa människan att hjälpa sig själv att 

uppnå sina mål. Ett coachande ledarskap handlar om att utveckla sin personal till att uppnå 

organisationens ändamål. Coaching är en lärprocess där både ledare och coach är aktiva.                 

Dessa lärprocesser finns i tre olika steg på olika nivåer: 

1.  Samspel mellan coach och ledare. Här är coachens uppgift att stötta och uppmuntra 

ledaren. 

2. Samspel mellan ledare och medarbetare. Ledaren coachar medarbetaren till att växa. 3. 

3. Ett samspel mellan medarbetare och kund. Medarbetaren kan här använda sig av den 

träning och insikt som denna fått av sin ledare
93

.         

 

5:3 Fokusera mer på det positiva  

Lärande organisationer kan ses som villkor för lärande som har förutsättningar för 

individers, teams och organisationers lärande skall kunna ske. Lärandet som sker är 

förändringar angående förståelse och förmågor att utföra handlingar att likna som en sorts 

process. Allt lärande har något som utförs och något som förstås
94

.                

                                                 
88 Sveningsson & Alvesson. 2010, sid 14-17 
89 (a.a, sid 14-17) 
90 Jacobsen 2005, sid 265-266 
91 Adizes.1979, sid 7-8 
92 Döös & Wilhelmson & Backström. 2010, sid 9-13 
93 Berg, Morten Emil. 2007, sid 15, 89-90 
94 Granberg & Ohlsson. 2011, sid 20-21, 45-48 
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Genom lärande utvecklas kompetens och det viktigaste i handlingen finns i att människor lär 

sig genom att handla eller erfarenhet. Enligt Kolb
95

 är den faktiska upplevelsen där människor 

erfar och uppfattar saker är grundläggande för lärandet, men det är också viktigt med en 

handling då personer aktivt gör saker.  

                

En handling kan vara reflekterande tankar, men även då människan faktiskt gör något som 

påverkar den situation hon/han finns i. Reflektionerna är nödvändiga för att kunna utveckla ett 

tänkande som ger mer förståelse.  

En lärandeprocess kan ses i Kolbs
96

 lärcykel, men ser dimensionerna istället för processerna 

där lärandet ses i kombination där människan greppar tag i en tanke som begrips eller 

upplevelse och omvandlar det genom ett aktivt provande eller genom reflektion. Det handlar 

om ett starkt lärande som en process som gör att människor utvecklar kompetens.  
 

 

 
Figur 2: Kolbs cirkel för erfarenhetsbaserat lärande (Börjeson, 2004)  

 

Kolbs
97

 källafyrstegsmodell har påverkat lärar- och ledarutbildningar i Sverige och Norden. 

1975 skapade han tillsamman med Roger Fry sin berömda figur med fyra lärsätt 

”experimental learning cycle”. Kolbs
98

 tanke är att alla människor har inslag av dessa lärsätt, i 

olika kombinationer.Vi är sällan effektiva i alla sätten att lära eller behandla information, utan 

vi har en favoritstil, eller en kombination av stilar som passar oss. Han var en av de första som 

började formulera en lärstilteori
99

. 

 

För att vi skall kunna utveckla och utvecklas är det viktigt att vi får tid att reflektera. I 

organisationer finns begrepp som mål och effektivitet. För att kunna nå sina mål och 

effektivitet krävs reflektion som att ta sig tid och få möjlighet till att ta sig tid.  Reflektionen 

innebär att stanna upp och fundera på vad som händer och hur man skall nå sina mål som 

organisation genom att ställa frågan: Hur ser skall organisationen vara då den är som bäst?
100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
95 Granberg & Ohlsson. 2011, sid 20-21, 45-48 
96 Fredriksson, Hämtat 11-05-08 
97 (a.a)   
98 (a.a)  
99 (a.a) 
100 Lugn & Rexed. 2009, sid 139-141 
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En organisations lärande cykel kan se ut på följande sätt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Organisations lärande cykeln. (Dixon.1999) 

Steg 1: Utveckla/Konkret upplevelse. Här engagerar sig individerna i en konkret upplevelse 

på en kollektiv nivå. Det är nödvändigt att alla organisationsmedlemmar engagerar sig i 

praktiken som samlar information från den externa omgivningen ex kunder, leverantörer m.fl. 

och att alla engagerar sig lika mycket i arbetsrelaterade experiment som ger information
101

.  

Steg 2: Integrera/Reflektiv observation. Individerna reflekterar på en upplevelse och erinrar 

sig vad som är anmärkningsvärt. Uppgiften är mer komplex på den kollektiva nivån då alla 

behöver all information som alla andra har för att kunna reflektera och ta fram vad som är 

viktigt
102

.                      

Steg 3: Tolka/Sammanfattning. Här drar individerna slutsatser om upplevelsen d.v.s. tolkar  

sin upplevelse. Denna uppgift är en kollektiv del. Organisationsmedlemmarna har olika 

perspektiv och därför olika sätt att tolka informationen
103

.                 

Steg 4: Handla/Aktiv upplevelse. Individen har här möjlighet att testa slutsatsen hon/han 

kommit fram till genom aktiv upplevelse. För det kollektiva lärandet måste 

organisationsmedlemmarna agera på den kollektiva tolkningen de gjort
104

. 

 

För att organisationslärande skall uppstå måste varje medlem i organisationen fortfarande 

engagera sig i alla stegen i den empiriska lärandecykeln, men en större del måste bidra till att 

skapa kollektivt lärande än bara individuellt lärande. Organisationsmedlemmarna som 

utvecklar data behöver vara involverade i tolkningen, men de behöver även förstå 

sammanhanget som de finns i för att ha en mer komplett bild av organisationen.  

Organisationsmedlemmarna som tolkar behöver också vara de som agerar för att lära sig i 

vilken utsträckning deras tolkning ger mening och vilken kompletterande data som behövs för 

att göra en bättre tolkning
105

. 

                                   

I del 5 har jag tagit upp den teori jag kommer att luta mig åt i diskussionen. I kommande 

kapitel 6 redovisar jag upp resultatet som framkom av studien i from av observationer, 

dokument samt intervjuer i studien. 

 

                                                 
101 Dixon, 1999, sid 64-65 
102 (a.a, sid 65-66) 
103 (a.a, sid 66) 
104 (a.a, sid 66) 
105 (a.a, sid 65) 
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6. Resultat 
Det resultat jag fått fram redovisar jag i detta kapitel och det som förstärker min frågeställning 

som är: Hur kan kommunikationen förbättras på arbetsplatsen? Mitt syfte med studien 

som är att identifiera förbättringsområden inom en organisations verksamhet som ska 

prioriteras och de mål som framgår nedan. 

1) Förbättra kommunikationen 

2) Öka samarbetet 

3) Fokusera mer på det positiva 

6:1 Förbättra kommunikationen 

Hela observationsschemat redovisas i bilaga 2.  

Observationerna har handlat om att notera hur ofta de olika begreppen har nämnts vid mötena 

jag närvarat vid. Vid de tre observationer jag varit med på så har det centrala kretsat runt 

kommunikation främst hur organisationen skall öka kommunikationen. Observationsschemat 

visar tydligt att det är kommunikationen som personalen tar upp vid 70 ggr. Det visar att 

organisationen har stort behov att förbättra sin kommunikation och görs till något som berör 

alla genom tankar och avsikter
106

. I dokumentstudierna, personalenkäterna (se bilaga 3) 

framkommer det i frågan: Får du veta hur verksamheten går och vad som är på gång? Att åtta 

av 18 st i personalen tycker att det behöver förbättras och kan bli bättre 2009 och 2011 är det 

sex 17 som tycker så. Resultatet i personalenkäten visar tendenser att kommunikationen 

behöver ökas.  

 

I sekundärkällan i dokumentstudien tas kommunikationen upp där en person uppfattar den 

som bra och fem tycker det fungerar sämre samt att det saknas vissa delar i kommunikationen. 

Det som brister vid kommunikationen är att personalen inte når fram till varandra och att det 

talas om varandra och inte med varandra. Vid det första stora personalmötet har 

organisationen satt igång ett förbättringsarbete genom brainstorming och låter personalen 

komma med förslag och idéer hur organisationen kan förbättra sig rent driftsmässigt utan 

begränsningar.  

Diskussionerna har kretsat kring att kunna ge gästerna en högre och bättre kvalitet samt att de 

tjänster organisationen erbjuder kan göras ännu bättre.  

Det har konstaterats att kvaliteten har försämrats genom tendenser hos både personal och 

gäster. Därför krävs det förändringar i arbetssättet för att förbättra organisationens 

verksamhet. En viktig del är att medarbetarna kan vara delaktiga och kunna påverka beslut 

förbättringsarbetet
107

.  

                   
6:2 Öka samarbetet 

Det framkommer i observationerna (se bilaga 2) att samarbetet berörs vid totalt 37 ggr, vilket 

visar att det är en mycket viktig del för organisationen och en medvetenhet kring. Samarbetet 

hör ju ihop med och är en förutsättning för en ökad kommunikation. 

 

I dokumentstudierna visar det att samarbetet behöver ökas genom frågan i personalenkäten (se 

bilaga 1): Hur tycker du att kontakterna med arbetskamrater och chefer fungerar? Där svarade 

två av 18 st att det kan bli bättre år 2009 och fem av 17 st att det kan bli bättre och behöver 

förbättras. Detta resultat uppvisar att samarbetet behöver ökas.    

                

                                                 
106 Nilsson & Waldemarson. 2007, sid 11  
107 Bergman & Klefsjö. 2007, sid 47-49 
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Den sekundära dokumentkällan som är de tidigare intervjuerna framkommer det att det både 

finns personal som upplever samarbetet som välfungerande och personal som inte tycker det 

fungerar så bra. Personalen upplever att det finns en del att arbeta med när det gäller 

samarbetet. Det fungerar sämre ibland med samarbetet och det upplever alla de intervjuade. 

När det gäller samarbetet med ledningen fungerar den sämst enligt de intervjuade.    

6:3 Fokusera mer på det positiva 

Då begreppet negativitet tas upp vid totalt 48 ggr alla tre observationerna (se bilaga 2) visar 

att det är något som organisationen fokuserar på och präglas av. 

I personalenkäterna i dokumentstudierna (se bilaga 3) återfinns frågan: Är ditt arbete stressigt 

eller tempot ryckigt? Där svarade 2009 åtta av 18 st att det kan bli bättre och behöver 

förbättras och år 2011 nio av 17 st att det kan bli bättre och behöver förbättras. Stress ses ofta 

som något negativt och jag har här tolkat det som negativt. På frågan i personalenkäten: Är 

kraven i ditt arbete rimliga? Svarade 2009 tre av 18 st att det kan bli bättre och 2011 svarade 

sju av 17 st att det kan bli bättre och behöver förbättras. Det påvisar att det finns delar av 

personalen som upplever sitt arbete negativt. Sekundärkällan i dokumentstudien visar att 

synen på arbetet är överlag positiv i den bemärkelsen att personalen trivs. Övervägande delen 

av de intervjuade har en negativ syn på arbetet för att de upplever arbetet som tungt i psykisk 

bemärkelse och att personalen ser saker bli sämre. I dokumentstudien på de primära källorna 

omsättning, budgetresultatet och antalet gäster som redovisas nedan visar på positiva siffror. 

Något som har gett lite överraskande resultat, men som visar att det finns positiva saker att 

fokusera på. Se bilaga 2  

 

Dokumentstudie  

Omsättning:  
 

Budget resultat: 
 

Antal gäster 
 

2009:27 828 332 2009: 4 673 394:- 2009: Privatgäster 8249st 

Konferensgäster: 5235st 

totalt: 13484 st 

 

2010: 30 869 313 2010: 4 734 799:- 2010: Privatgäster 9247st 

Konferensgäster 4330st 

totalt: 13577 st  

Observera att ökningen 

ligger på antalet privatgäster 

och inte på konferensgäster 

Skillnad: +3 040 981 skillnad + 61 405:-  

   

 

! 

 

 

I de dokument som avser sjuknärvaro, nyckeltal, budget, omsättning fanns inga tendenser som 

pekar på något negativt därför har jag valt att inte redovisa dem här.  
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Dokument – sekundärkälla 
 

Intervjuer 
Områden som berörs här är synen på arbetet, samarbetet, förändringar och kommunikation. 

De jag har intervjuat har varit 1 chef och 4 medarbetare alla från olika avdelningar. Dessa är 4 

kvinnor och 1 man i åldrarna 24 – 56 år. Dessa intervjuer har genomförts under 2010.  

    

Synen på arbetet: 
Det som framkommer är att synen på arbetet är för det mesta positiv, men det förekommer 

även negativ syn på arbetet. De flesta trivs på sitt arbete 

 

                        
Både upp och med som alla arbeten tror jag att det är. Ibland är det väldigt, väldigt tungt. Just 

det här med att gasa och bromsa och personal är tungt(IB 1). 

 

Positivt jag tycker det är positivt här. Ibland är det inte det, men jag lyssnar inte på sånt (IB 3). 

 

Till att uppfatta att arbetet inte är positivt utan mer negativt. Genom att använda ett coachande 

ledarskap kan både gruppen och individen både växa och utvecklas för att nå både sina egna 

mål och organisationens mål likaväl 
108

som reflektionen är viktig som kan leda till att till ett 

tänkande med större förståelse
109

   

 
Just nu tycker jag att min situation är lite tråkig. Jag tycker att min arbetssituation har 

försämrats.   För att jag känner mig lite lämnad då chefen inte finns här och för att jag ser saker 

som blir sämre (IB 5). 

                       

Samarbetet 
Det upplevs som att det fungerar bra för det mesta. 

 
                             Jag tycker det går bra. Ja, det fungerar. Vi är ett jättebra gäng!(IB 3) 

 

En av de anställda uttryckte just samarbetet i sin grupp som väl fungerande  

 
Jag tycker att det fungerar bra i alla fall i vår interna grupp. Vi är öppna mot varandra och ställer 

upp för varandra. Vi är ett lag och vi skall arbeta ihop och vi skall inte jobba emot varandra. Vi 

ska ta upp saker som vi tycker är jobbiga. Det tycker jag att vi gör och lyckas ganska bra med. I 

det stora hela fungerar det bra (IP 5). 

 

Det finns flera som tycker att det fungerar lite sämre och att det finns del att jobba med. 

 
Jo, men jag tycker att det är bra. Samarbetet kan alltid bli bättre. Likaså stöttning av varandra (IP 2). 

 

Till andra som inte tycker att det fungerar och tycker att samarbetet fungerar dåligt 
 

Jag tycker det har fungerat bättre förut. Just nu så tycker jag inte att det fungerar jättebra (IP 1). 

 

 

Samarbetet med övrig personal kan upplevas som lite kämpig och att fel fokus läggs på 

samarbetet. Genom att arbeta med en lärande cykel i organisationen kan det öka samarbetet 

genom att all personal är med och tolkar de reflektioner som görs i detta arbete så underlättar 

samarbetet och det negativa fokusen blir mindre negativt eftersom det ökar förståelsen
110

                                                                                                                            

                                                 
108 Berg.2007, sid 15  
109 Granberg & Ohlsson, sid 20-21 
110 Dixon. 1999, sid 64-66 
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Det är lite som vi samarbetar och jag försöker att lägga fokus på att se till att alla mår bra, men 

ser man varje gång jag har ett möte att 80 % ägnar tid till det som inte fungerar. Men vi kanske 

skulle fokusera på de här som fungerar. Kan vi ge dem mera ansvar, kan vi lyfta dem så de kan 

få med sig de andra? (IP 2) 

 

Det framkommer även att det fungerar sämre med samarbetet ibland och det upplever alla de 

intervjuade. Det som fallerar är just kommunikationen d v s informationen personalen emellan 
 

Vi måste ju ha en kommunikation med de andra så klart för annars fungerar det inte. Det finns 

klart gånger då det inte fungerar särskilt bra och då får det ganska stora konsekvenser för jobbet 

också (IP 5). 

                      

När det gäller samarbetet med ledningen så är det den som fungerar sämst enligt de 

intervjuade. 
 

Vi försöker att hjälpa varandra, men jag tror att samarbetet på ledningsnivå inte känns så bra. På 

lägre nivåer fungerar det (IP 1). 

 

Men en av dem kände sig mycket nöjd med samarbetet med ledningen och att de också visar 

vilket värde personalen har. 
 

Jag tycker det verkar bra med samarbetet med ledningen. Jag hejar och morsar på dem och det är 

väl allt. De säger att vi är duktiga och att vi är lika viktiga som de andra. Det känns bra!(IP 3). 

       

Det visar att de anställda har förtroende, men att samarbetet inte alla gånger fungerar så bra, 

framförallt det som är med ledningen. 

 
Förändringar 
När det gäller förändringar så är de flesta överens om att det varit många förändringar de sista 

åren. 
Efter att vår nuvarande VD tillträdde 2007 har det skett många förändringar. Så det känns som 

det händer väldigt, väldigt mycket på kort tid och vi hinner därför inte med förändringarna. 

 (IB 1).  

 

Trots alla förändringar så finns det en positiv sida. 
  

Det har varit mycket förändringar och jag tycker det verkar som om personalen tar det väldigt 

bra tycker jag (IB 2).  

 

Men det förekommer mycket oro och en viss påverkan av dessa förändringar. 
Man blir ju orolig. Sen har man ju hört rykten innan de började här (IB 3) 

 

Förändringar och sen dåliga tider så har det inte känts särskilt positivt alltid. Det finns nog de 

som är ganska missnöjda (IB 4). 

 

Det finns de som tycker att förändringar är bra och utvecklande 
 

Jag tycker inte att det är otrevligt med förändringar. Förändringar känns att det är utvecklande 

och så. För mig var det positiva i att det var ägare som vill föra den här samma anda vidare med 

det gamla sättet att jobba och sen så föra det här i samma anda de in andra saker då. Då får de in 

nya ögon. Det är alltid nyttigt (IB 5) 
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Kommunikation 
Här finns det någon som tycker att kommunikationen fungerar bra. 

  
Någon blir sur eller så där. Någon gång kanske, men det fungerar bra. 

Vi har ju möten med vår chef som berättar. Det har vi och det tycker vi är bra! Sen har vi kanske 

vart 14:e dag. Det är olika, det beror på. Vänder mig till min närmaste chef, men även 

slottschefen ibland.  Jag är sådan att är det något som trycker så säger jag det. Jag mår inte bra 

att ha någonting här inom mig. En liten grej kan bli stor. (IB 3) 

 

Till dem som tycker att det fungerar mindre bra samt att det saknas vissa delar. Det handlar 

om att underlätta för medarbetarna att få vara delaktiga och ta ansvar och för att komma dit 

krävs det ett engagemang både från organisationen och medlemmarna
111

   

                        
Det som kanske känns det är väl att man säger att nu skall vi göra så här och sen är det inte 

riktigt färdigt. De skulle få någon skiljevägg att sätta mittuppe i och det frågade jag om igår då 

det inte händer något. Men det där handlar om dålig kommunikation. Vad hände med det här då? 

Nej, men det är stopp. Vadå stopp det har jag inte hört något om. Då tänker man så: Har den 

personen hört det eller finns det belägg för det? 

Men även om man klarar sig och har erfarenhet och så behöver man feedback. (IB 5)  

 

Vi har i och för sig en tavla därnere också som det finns en del information, men inte riktigt allt 

som de får på mejl. Jag som läser mejlen tycker inte att det är några problem. Det blir lätt så att 

det kan kännas som lite uppdelat. Hur skall jag säga, de på jobbar på golvet blir ett de stannar, de 

har jobbat här väldigt länge. Medan restaurangfolket är väldigt unga och stannar inte här så 

länge så det blir en genomgående arbetsplats blir det ju för dem. Så där kan man väl känna, 

ibland sådär att det kanske vore bra att få in lite äldre där ….på restaurangen.  

 

                    
Det kan kännas lite vi och ni ibland. Som restaurangen som bara stod med en jättestor bunt i 

handen med fakturor och bara stod och såg förvånad ut och sa: Visste inte att det kom så 

mycket! (IB 2) 

men sen så ser man varje gång jag har ett möte att 80 % ägnar tid till det som inte fungerar. Vi 

skriver ju efter varje tisdagsmöte anteckningar och protokoll. Kommer till nästa möte och ingen 

har läst det. Jag har pratat med ledningsgruppen. Men då blir det så att: jobbar vi inte för 

gästerna i första hand och det här är sekundärt?  

Eller kanske ännu mer om vi diskuterar personer som inte mår bra eller inte fungerar.  Sen har vi 

ledningsmöten som vi också skall ha 4 ggr/år, men det är väl efter dem som vi haft 

personalmöten. Men som vi nu senast sa att vi måste göra dem tätare.  

Det är så pass jobbigt i den situation som är nu. Det kommer att göra att vi kommer att ha flera 

personalmöten. 4 ggr/år har vi personalmöten. Ja, det skall ske 2 ggr/år i det hela och sen ett 

lönesamtal på det. Vi är inte bra där. Vi är glada om vi hinner med ett utvecklingssamtal. Vi når 

inte alla. Informationen, man tycker att man informerar och informerar, men vi når inte ut. Det 

är alltid någon som är borta från ett personalmöte. Det är alltid någon som inte har mejl. Det är 

alltid någon som inte läser informationen i huvudtaget. Det är så jätte, jättesvårt att få ut 

information. Så det är något och sen är kommunikation det svåraste. (IB 1) 

 

I avsnitt 6 har jag redovisat resultatet efter mina frågeställningar med de metoder jag använt 

mig av. I nästa del 7 sammanfattar jag resultatet i en resultatsammanfattning 

                     

 

 

 

                                                 
111 Bergman & Klefsjö. 2007, sid 45-49 
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7 Resultatsammanfattning  
Här redovisar jag en enklare sammanfattning av resultatet ovan för att göra det mer 

överskådligt. 

7:1 Förbättra kommunikationen 

Här visar resultatet i observationerna att begreppet kommunikation är det som omnämns mest 

och är centralt för organisationen. Med kommunikation avses här att prata med varandra och 

förmedla information till varandra. Dokumentstudierna i personalenkäterna påvisar tendenser 

att kommunikationen behöver förbättras. I sekundärkällan i dokumenten visar det att en av 

fem intervjuade uppfattar kommunikationen som fungerande. De övriga fyra intervjuade     

Uppfattade att kommunikationen fungerar sämre och att det saknas vissa delar i 

kommunikationen. Bland bristerna är att personalen inte når fram till varandra och att det talas 

om varandra och inte med varandra.  

7:2 Öka samarbetet 

I observationerna kommer det fram att samarbetet är en viktig del för organisationen. 

Dokumentstudierna visar behov att öka samarbetet. Tendenserna visar att det behovet har ökat 

med att öka samarbetet framförallt samarbetet med ledningen.  

                 

7:3 Fokusera mer på det positiva 

Observationerna visar att negativiteten påverkar organisationen och är central. Vid 

dokumentstudierna finns negativa tendenser i personalenkäten. Resultatet i sekundärkällan i 

dokumenten visar att personalen trivs med sitt arbete, men fyra av fem tycker att arbetet kan 

vara tungt rent psykiskt och att saker på arbetet blir sämre. 

 

Det finns positiva delar i organisationen som dokumenten omsättning, resultatbudget och 

antalet gäster har ökat från 2009 till 2010. 

 
De tidigare intervjuerna 
Klassas här som sekundärkälla och dokument. 

Synen på arbetet: Upplevs både som positiv och negativ 

                      

Samarbetet: Det finns tendenser på att det skulle kunna fungera bättre och upplevs därför som 

mestadels sämre. 

 

Förändringar: De flesta upplever dessa som för många på sistone, men här finns det både 

positiva och negativa tendenser. 

 

Kommunikation: Någon upplever det som bra, men här finns tendenser som visar att den 

fungerar mindre bra och att det saknas delar i kommunikationen. 

 

I ovanstående del 7 har jag redovisat en resultatsammanfattning baserat på det resultat som 

framkommit. I nästa del 8 går jag vidare med själva diskussionen kring resultatet, gör 

reflektioner kring det som framkommit och de slutsatser som kan dras av studien.                
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8. Diskussion 
Frågeställningen som är: Hur kan kommunikationen förbättras på arbetsplatsen? Fokus 

är på: Förbättra kommunikationen, öka samarbetet samt fokusera mer på det positiva. I 

resultatet visas det genom tendenser i kommunikationen som skulle kunna fungera bättre i 

såväl observationer, dokument samt intervjuer. Samarbetet skulle kunna fungera bättre och att 

organisationen ibland saknar det positiva. Organisationen har tendenser att vara negativa. 

Den tolkning som jag och organisationen har gjort tillsammans är att ringa in det som gör att 

organisationen inte riktigt fungerar så bra som den skulle kunna göra. 

8:1 Förbättra kommunikationen 

I ett förbättringsarbete krävs allas delaktighet för att det skall bli så bra som möjligt 

Organisationen skulle kunna vara betydligt bättre än som det är idag. Orsaken till det är som 

jag uppfattar det att organisationen är vana vid att utföra sitt arbete på ett visst sätt och 

fortsätter därför att arbeta på sitt sätt. Det känns med andra ord obekvämt att arbeta på annat 

sätt. Organisationen själva har sett tendenser till att det fungerar sämre internt (något som 

ingen klart kan peka på att säga att det är just det här) och har därför påbörjat och initierat ett 

förbättringsarbete. Organisationen skall både leda och planera processerna som krävs för en 

ständig förbättring. Syftet är att försöka att minska de orsaker som gjort att det internt inte 

fungerar mindre bra samt att förhindra att de uppstår
112

. Det talas öppet om att det internt  

finns problem i organisationen inte bara i ledningen utan även mellan ledning och 

medarbetare. Övervägande delen bland medarbetarna deltar i detta förbättringsarbete med 

engagemang något som är positivt för hela organisationen. Förändring i ett förbättringsarbete 

är nödvändigt för utan förändring händer ingenting vare sig med medarbetarna eller med 

organisationen
113

.   

                      

I resultatet visar det klart att det är kommunikationen som inte fungerar. Observationerna 

visar tydligt på att kommunikationen är något organisationen är medveten om att det är något 

som behöver förbättras, men en reflektion är att delaktigheten inte tas upp så mycket. Kan det 

vara för att den tas för given? 

 

Det framkommer starka tendenser i observationerna att det är just kommunikationen som 

felar då både personal och ledning ofta tar upp just kommunikationen som inte riktigt 

fungerar. Förvisso är organisationen medveten om att kommunikationen behöver förbättras, 

men inte hur. Det tyder ju också på en medvetenhet kring den felande länken.     

                      

Förstår alla vad kommunikation innebär eller om det finns olika uppfattningar om vad 

kommunikation är? Det som avses med kommunikation är att visa hur vi reagerar på och 

upplever den person/personer vi talar med och det ger oss information, känsla, tanke, 

påverkan och bekräftelse m.m.  

Genom att uttrycka att kommunikationen ses som en process där minst två personer sänder 

budskap till varandra och därmed visar hur de ser sig själva och situationen, påverkar 

varandra samt innebörden i sina budskap
114

. Organisationen måste ta reda på och klargöra vad 

som avses med kommunikation för att undvika missförstånd och öka förståelsen för 

kommunikationen. 

                

 

                                                 
112 Bergman & Klefsjö. 2007, sid 513 
113 Granberg & Ohlsson. 2011, sid 54 
114 Nilsson & Waldemarson. 2007, sid 12 
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Dokumenten som observationerna och de tidigare intervjuerna förstärker att 

kommunikationen fungerar mindre bra genom att arbetet upplevs stressigare, kraven i arbetet 

har blivit större, det har blivit något svårare att påverka arbetet, kontakterna med 

arbetskamrater och chefer fungerar sämre 2010 än 2009 och personalen upplever att arbetet är 

tyngre och att får ont i kroppen. Med mera stress, ökade krav, svårare att påverka arbetet samt 

att kontakterna med arbetskamrater och chefer fungerar sämre tyder ju även det på att 

kommunikationen är det som inte riktigt fungerar. Upplevelsen att arbeta ensam har blivit 

bättre kan bero på att det har blivit fler i personalen. Tittar jag närmare på intervjuerna så 

förstärker även de tendenserna till att kommunikationen fungerar mindre bra.  

Här säger personalen att det handlar om dålig kommunikation och att personalen behöver fler 

möten/tillfällen att mötas på för att ge möjlighet att föra en kommunikation med varandra. å 

vilket sätt ser du det? Ta med något som stärker!! 

Det räcker inte med att se och konstatera att kommunikationen behöver ökas utan frågan 

behöver ställas: Hur kan organisationen öka kommunikationen? 

 

Ett sätt är som organisationen har påbörjat i förbättringsarbetet, men det är frågan om de 

verkligen lyssnar på varandra och försöker att förstå varandra. Vad som är bra i 

förbättringsarbetet är ju att samtliga i organisationen skapar en kontinuerlig kommunikation 

mellan varandra och på så sätt bevaras en social verklighet bland organisationens medlemmar. 

De får då som följd av detta en mer gemensam bild av verkligheten. Det som kan försvåra är 

de individuella delarna som tidigare erfarenhet, värderingar, attityder osv som varje individ 

har med sig som gör att de förstår och tolkar verkligheten olika. Konflikter kan därför uppstå 

då de diskuterar något från sin synvinkel samtidigt som de skall utgå från ett gemensamt 

perspektiv. Genom att fortsätta i de påbörjade kommunikationsprocesserna är jag övertygad 

om att dessa människor i organisationen kommer att förändra förståelse, kunskaper, känslor 

och handlingsberedskap
115

. Då organisationen tillsammans med sina medarbetare klargjort 

och beskrivit vad de avser med kommunikation är det möjligt att gå vidare genom att öka 

kommunikationen med en djupare kunskap. Teoretikerna Habermas
116

 och Davidson och 

Rönnström
117

  talar om i sin doktorsavhandling ser det viktiga i att både ha medvetenhet och 

kunskap utifrån sin egen relation till sig själv, relationen till de andra personerna som tolkar 

och relationen till uppgifterna.  

                      

Genom att utgå ifrån grunden skulle inte bara öka kommunikationen utan även öka både 

samarbete, positiviteten samt en ökad förståelse för varandra. För att hitta en gemensam 

livsvärld där tolkningar, övertygelser, normer och värderingar är någotsånär lika underlättar 

förståelsen för varandra. Därför är det viktigt att organisationen sätter enighet före de egna 

intressena
118

. För att öka kommunikationen är arbetet med att fortsätta kommunicera 

gemensamt och kontinuerligt, föra samtal kring sin organisation och med varandra på alla 

nivåer mycket angeläget. Att sedan införa fler personalmöten och göra det möjligt att träffas 

mer regelbundet är givetvis viktigt.  

     

8:2 Ökat samarbete 

Ett ledarskap handlar om förändring och det är speciellt viktigt i förändringsprocesser som i 

organisationen. Det blir handlar om ett nytt sätt att arbeta på än vad organisationen gjort 

tidigare och stöter på motstånd. Det krävs därför en VD som uttala framtida visioner som 

organisationens VD kan
119

.  

                                                 
115 Heide et al. 2005, sid 35-36 
116 Rönnström. 2006, sid 192-193 
117 (a.a, sid 192-193) 
118 Eriksen. 1997, sid 44-45 
119 Jacobsen. 2005, sid 265-266 
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Ledarskapet sker på lite olika sätt, men hela organisationen blir påverkad av hur ledarskapet 

utövas. VD som är en entreprenör med olika idéer hela tiden som sällan fullföljs, men sätts 

igång. Det finns nytänkande och förändringar i ledningen, men det skapar också förvirring hos 

personalen. Personalen försöker att införa de saker som VD vill genomföra, men då de inte 

följs upp så återgår personalen till det gamla sättet att utföra saker.  

 

Det kan vara svårt att utöva ledarskap då det lever kvar en gammal bild att chefen skall vara 

strateg, ha ett tungt ansvar och fatta svåra beslut, ha en viss status i organisationen samt att 

vara synlig i maktpositionen. Det kan finnas en skillnad mellan chefens och medarbetarnas 

uppfattning om vad chefen gör och vad som görs
120

.  

 

En förklaring till den förvirring som upplevs bland personalen kan vara att ledningen behöver 

bli mer tydlig med sina intentioner och verkligen återkoppla för att kontrollera att det som 

sagts också har förståtts. Det är viktigt att ledningen är enade utåt till sina medarbetar även om 

de har andra åsikter än de övriga cheferna.  

Därför är det angeläget att cheferna kan diskutera sina åsikter på sina ledningsgruppsmöten, 

men utåt mot medarbetarna vara enade. Det skapar annars förvirring bland medarbetarna och 

de vet inte riktigt vad som gäller. 

 

Det finns här en dubbelroll i slottschefens funktion som både är ekonomichef och slottschef. 

Reflektionen jag gör är att det måste vara oerhört svårt att sitta på två stolar som chef och göra 

ett bra arbete. Min uppfattning är att det måste ställas extra höga krav på en sådan person. Det  

finns ju en skillnad som mellan medarbetares och chefers uppfattningar om vad chefen gör, 

ska göra och faktiskt gör. Många tar för givet att chefen skall fatta beslut och ta ansvar själv 

och ansvaret kan bara läggas på enskild individ som i detta fall chefen. Det gör att det kan 

skapa konflikter bara här
121

. 

                      

Jag skulle vilja lägga förslag för att underlätta för slottschefens arbete samt förhoppningsvis 

öka tydligheten genom att anställa en person som är ekonomichef. Ieng mindre organisation 

som den här är krävs det som i många andra organisationer en starkare kontroll byråkratiskt 

där slottschefen ägnar det mesta av sin tid till administrativa arbetsuppgifter. Det innebär även 

för medarbetarna mer frustration
122

. Det kan bidra till att kommunikationen blir tydligare och 

förbättras genom att göra slottschefens roll tydligare genom att denne får en roll istället för 

två. 

 

Ett coachande ledarskap handlar inte om att styra människor snarare att hjälpa människor att 

få en medvetenhet om vad de vill samt att minska gapet mellan vart de när nu och var 

organisationen vill att de skall vara. Genom att använda sig av en lärprocess med hela 

organisationen där både chefer och medarbetare medverkar skulle kunna öka det positiva i 

inte bara i organisationen utan även i ledarskapet som i sin tur påverkar medarbetarna
123

.  

Det ökar både samarbetet och positiviteten! 

 

 

 

 

 

                                                 
120 Döös et al. 2010, sid 11 
121 (a.a,  sid 9-11) 
122 Sveningsson & Alvesson. 2010, sid 84 
123 Jacobsen. 2005, sid 88-90 
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Ett annat förslag är att dela slottschefens arbete i två delar med två chefer genom att dela sitt 

ledarskap. I den betydelsen att dela tillsammans och ihop. Jag avser här att i grunden dela 

ansvar, befogenheter samt arbetsuppgifter på de formellt utsedda cheferna. Själva kärnan är 

ett samledarskap där två personer delar ett chefsuppdrag på heltid. Bägge står på samma nivå i 

organisationen och är chef på samma funktion. Ansvaret är gemensamt och chefsuppgifterna 

delas inte upp. Det ökade samarbetet mellan cheferna kan då stötta både cheferna och 

verksamheten. Dessutom kan det ge ett hälsosammare och mer utvecklande arbetsklimat för 

de anställda
124

.  

 

För att kunna införa och slutföra de förändringar och förbättringar som VD påbörjar behöver 

främst ledningen komplettera och bygga vidare på VDs tankar och idéer. Alla är olika och 

cheferna har säkerligen en Producerare som har kraft att slutföra det som VD påbörjade, 

Administratören som kan planera, samordna och kontrollera det som utförs och Integreraren 

som kan göra individuella risker görs till grupprisker och individuella mål görs till gruppmål 

som tillsammans med VD kan genomföra och införa de tänkta förändringarna och 

förbättringarna
125

.  På så sätt upplever inte bara ledningen utan även medarbetarna en 

tydligare och starkare ledning. 

 

En harmoniserande ledning ger inte bara styrka utan öppnar upp för kommunikation och 

positivare inställning samt arbetsklimat. 

8:3 Fokusera mer på det positiva 

Det centrala i lärande organisationer är processen i lärandet och här är det viktigt att 

ledningen skall kunna underlätta och ge medarbetarna möjlighet till lärande och utveckling av 

olika förmågor. Något som jag uppfattar att ledningen inte alla gånger gör utan tar gärna  

medarbetarna för givet. Ledarna kan inte förvänta sig att medarbetarna lär om de bara blir 

beordrade och får uppgifter att utföra utan utrymme för handling eller tolkning. Ger ledarna i 

stället både förtroende och ansvar kan de utveckla kompetens och vilja till att medverka till 

organisationens lärande
126

. Genom att använda sig av och/eller se lärandet som genom 

Kolbs
127

 cirkel för erfarenhetsbaserat lärande kan ge en förklaring och förståelse för att det tar 

olika lång tid för organisationens medlemmar att lära sig ett nytt sätt att arbeta på. Det finns 

förmodligen medarbetare som känner till sitt sätt att lära, men om de saknar kunskap finns det 

olika tester för att ta reda på detta. Det kan bidra med att organisationen lär sig ett bättre sätt 

att arbeta på och på så sätt gör den framgångsrik.  

En viktig del i lärande organisationer är att stanna upp och reflektera, något som jag har 

uppfattningen att organisationen inte gör alla gånger. För att både kunna utvecklas och kunna 

utveckla behöver människor tid att reflektera och tänka efter. Det handlar om att vara effektiv 

genom att ta sig tid och få ta sig tid för reflektion
128

. De är tidsstyrda och pressade av tiden, 

men jag är övertygad om att de tjänar mer tid om de tog sig tid på varje avdelningsmöte och 

personalmöte att stanna upp och reflektera över sitt arbete. Detta görs idag till en viss del, 

men att mer medvetet lägga in tid för reflektion på mötena skulle de alla tjäna på. 

     

 

 

 

 

                                                 
124 Döös et al. 2010, sid 12-16 
125 Adizes. 1979, sid 7-10 
126 Granberg & Ohlsson. 2011. Organisationspedagogik, sid 14 
127 Fredriksson,  Hämtat 11-05-08 
128 Lugn & Rexed. 2009, sid 139  
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Organisations lärande cykeln 

Dixons organisationslärande cykeln är ett sätt att se det förbättringsarbete som organisationen 

har påbörjat. Det är mycket viktigt med alla organisationsmedlemmars medverkan och 

engagemang i förbättringsarbetet i steg 1 för att sedan i steg 2 reflekterar över vad som 

upplevs ligga till grund för att förbättra för att kunna delge varandra om den kunskap de 

besitter. I det tredje steget tolkar medlemmarna reflektionen tillsammans. Det är viktigt att de 

gör denna tolkning tillsammans då många har olika sätt att tolka situationen. Till sist i det 

fjärde steget handlar det om att pröva slutsatsen genom att handla
129

.  

 

För fokus ligger ju på att kontinuerligt lärande och förändring som sker i organisationen att 

liknas med lärande cykeln. Kan organisationen använda ett organisatoriskt lärande genom att 

låta denna organisation lärande cykel få genomsyra sitt dagliga arbete som gör att de kan 

lättare och bättre anpassa sig till sin omgivning. Då är jag övertygad om att det skulle vinna 

ännu mer framgång än vad de gör idag. 

 

En viktig del i tänkandet kring lärande cykeln är just att reflektera, att ta sig tid att tänka efter. 

För att kunna utvecklas samt att kunna utvecklas är det en stor del. Organisationen behöver bli 

effektivare och ett sätt är att både ta sig tid och få ta tid till reflektion. Att reflektera handlar 

om att stanna upp och funderar på vad man måste göra för att nå de mål som är uppsatta.  

 

I organisationen är det ledningen som gör detta arbete, men om all personal tillsammans  

reflekterar skulle det föra organisationen och dess verksamhet mer framåt. För att översätta 

det till lärcirkeln så skulle det kunna se ut så här. 

1. Inventera 

Vad behöver vi bli bättre på? 

Hur skall vi nå våra mål? 

2. Analysera 

Vilka handlingsmöjligheter finns det?    

Vad kan vi göra? 

Hur skall det se ut när det är som bäst? 

3. Handla  

Göra det vi tänkt göra 

4. Följa upp  

Mäter att vi nått vårt mål                   

Organisationens verksamhet blir säkerligen mycket bra under en tid, men med tiden sker det 

förändringar som ex medarbetarnas, ledningens eller kundernas krav. Trots att saker och ting 

görs rätt görs inte längre rätt saker
130

.  

Här kommer då reflektion in där tid, tillåtelse och tillfälle är viktiga att genom erfarenhet se 

vad som händer i både verksamhet och omvärlden. Den stora frågan är: Hur vill vi att vår 

verksamhet skall vara när den är som bäst
131

? 
 

Min uppfattning är att det är ett relativt nytt sätt att tänka för organisationen då det tidigare 

mest varit ledningen som tänkt i dessa banor. Skulle organisationen införa detta eller något 

liknande sätt att arbeta regelbundet som en del av verksamheten ökar de kommunikationen, 

samarbetet och ger ett positivare arbetsklimat än det är idag. Positiviteten ökar genom att 

fokusera på det positiva och titta på de positiva delarna istället för bara titta på det negativa. 

Lyfta upp det som är bra och fungerar öppnar upp och stimulerar det positiva!  

                

                                                 
129 Dixon. 1999, sid 64-66 
130 Lugn & Rexed,. 2009, sid 139-141 
131 (a.a, sid 139-141) 
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I kapitel 8 har diskussionen redovisats igenom problemfrågeställningen och syftet. Nästa del 

kapitel 9 tas några slutsatser av studien upp för att sedan avslutas med egna reflektioner kring 

studien.  

9 Slutsats 
De slutsatser som kan göras av det resultat som framkommit är att försöka öka 

kommunikationen genom att se över ledarskapet och göra det tydligare vad VD och ledningen 

vill med organisationen till sina medarbetare.  

För att underlätta detta arbete skulle slottschefen antingen behöva dela sin tjänst med en 

person som är jämställd med denne eller dela upp tjänsten på en ekonomichef och en 

slottschef. En slutsats när det gäller ledarskapet blir om företagsledningen skall bli så effektiv 

och bra som möjligt måste de olika personer som finns i ledningen komplettera varandra. Det 

är också viktigt att både erkänna behovet och göra det medvetet att de olika stilarna och 

beteendet hos dessa ledare samt att kunna acceptera konflikter som en del av ledandet
132

. 

 

Det förbättringsarbete som påbörjats bör fortsätta som ett kontinuerligt arbete i organisationen 

det inte stannar av vid en punktinsats. Annars är det nog lätt att personalen återgår till sitt 

vanliga sätt att arbeta då förbättringsarbetet är avklarat. 

 

För att förbättra och öka kommunikationen krävs övning som pågår hela tiden för det är lätt 

att jobba i ett gemensamt projekt som detta för att sen avsluta det och tro att allt är bra. En 

bättre kommunikation måste ständigt diskuteras och medvetet arbetas med både individuellt 

och gemensamt för att det skall bli bra. 

 

Denna organisation trevar sig fram i det påbörjade förbättringsarbetet för att hitta ett nytt och 

bättre sätt att arbeta på, vilket är ett bra sätt att se framåt. De skulle därför behöva ha verktyg  

samt en handlingsplan. Mitt förslag blir därför att arbeta med lärande cykeln samt reflektion 

för att få med all personal och tillsammans vinna en större framgång och effektivitet än idag.   

Genom att underlätta det föreslagna förbättringsarbetet har en handlingsplan upprättats och 

följer med som bilaga nr 4.   

 

9:1 Implementering 

Ett sätt att implementera förbättringsarbetet kring kommunikationen är att initiera en 

brainstorming med all personal indelade i grupper med både chefer och medarbetare där alla 

idéer och tankar är tillåtna. Tankarna och idéerna skrivs ned i varje grupp för att sedan 

presenteras för alla. Vid presentationen går alla igenom tillsammans det som framkommit och 

diskuterar om vad som kan vara möjligt att genomföra. 

 

Nästa steg blir att personalen får i uppgift att fundera och reflektera över de möjligheter och 

idéer som framkommit och vad som kan vara genomförbart. Vad är det ultimata läget när det 

gäller kommunikationen i organisationen.  

 

Sedan träffas all personal igen och delas in i grupper för att delge varandra sina tankar och 

idéer kring kommunikationen och diskutera det. För att sedan föra fram och presentera 

tankarna och idéerna till alla. I den stora gruppen med all personal tolkas och sammanfattas de 

reflektioner som framkommit i alla grupper för att tillsammans hitta en gemensam tolkning av 

förbättringen av kommunikationen.  

               

                                                 
132 Adizes. 1979, sid 7-8 
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Till sist är det meningen att varje medarbetare skall prova det som framkommit i 

förbättringsarbetet. Tillsammans skall personalen försöka handla efter den gemensamma 

tolkningen på förbättringen av kommunikationen. 

 

Det är meningen att förbättringsarbetet med kommunikationen skall ske långsiktigt och 

regelbundet. Dels att ledningen på ledningsgruppsmötena 1 ggn/vecka tar upp 

kommunikationen och diskuterar kring den och dels vid regelbundna personalmöten 1 

ggn/månad för att hålla förbättringsarbetet levande.       

9:2 Egna reflektioner på studien 

Jag har mött denna organisation i en annan studie då jag gjorde en kulturanalys. Provade då 

olika metoder som brevmetoden, enkäter och intervjuer där en del metoder fungerade mindre 

bra till att fungera bättre.  

Därför har jag redan provat andra metoder och tror inte att jag kunnat göra denna studie med 

andra metoder än observationer och dokument. Tidsbristen är en stor faktor då organisationen 

är ett servicetjänsteföretag där fokus är på gästerna. Organisationen är inte unik i dagens 

slimmade organisationer och stressade samhälle. Det gör att det är svårare att få mindre 

servicetjänsteföretag att ställa upp på forskningsstudier. 

Jag har i alla fall lärt mig mycket och att det går att få fram ett hållbart resultat av relativt liten 

data. Vid fortsatta studier skulle jag tycka det skulle vara intressant att göra liknande studier 

på de andra två hotellen som ingår i organisationen. För att se om liknande tendenser finns 

hos de två hotellen som jag funnit här. Ännu mer intressant skulle det vara att få göra en 

förbättringsstudie på ett större företag eller universitet/högskola. 

 

 

 

 

 

Till sist vill jag avsluta min studie med orden:   

Vi känner inte själva verkligheten, vi måste göra oss en egen tolkning av 

den. Var och en får hålla sig med sin version av verklighet och den 

skiftar och förändras under hela livet. Den modell av världen som vi 

reagerar på finns inom oss och ingen annanstans. 

Ur Eberhard Bergs bok om smärtförvandling  
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11. Bilagor 
Bilaga 1, SWOT-analys 
Nulägesanalys av organisation X genom SWOT-analysen 

Om jag utgår från SWOT-analysen som jag gjort tillsammans med organisationen så framgår 

det både svagheter och hot som kan ses som olika förbättringsområden
133

. De svagheter som 

finns är: Kapacitetsproblem för större företagsarragemang (>120 pers), Kapacitetsproblem för 

privatkunder, Saknar ett ordentligt SPA med flera rum, rummen, Samarbete och förståelse 

saknas mellan avdelningarna, Personalen fokuserar på det negativa, Info och kommunikation 

fungerar inte alltid. Tittar jag på hoten som är: Kundernas brist på lojalitet, hög konkurrens 

från vårt närområde, fortsatt osäker marknad, Svårigheter att få all personal att arbeta mot 

samma mål. För att få fram förbättringsområden har jag tagit fram SWOT-analysen från 

organisationen baserat på uppgifter från min kontaktperson i organisationen och uppfattning 

från mig, Annika som projektledare (skrivet med kursiv stil) enligt följande: 

Styrkor (S=strengths) som underlättar  Svagheter (W=weakness) som försvårar 

* Hög säkerhet för speciella grupper 
* Varumärket förknippat med mkt positiva 

egenskaper 
*Tar hand om sina gäster och ser till att de får 

alla uttalade önskemålen tillfredsställda 
 
* Närheten till Stockholm 
* Vackert läge 
* Slottets kvalitet och interiör 
 
* SPA behandlingar 
 
*Personalens energi och engagemang 
* Kundfokuserad organisation 
 

*Kapacitetsproblem för större   

företagsarrangemang (>120 pers) 
 
* Kapacitetsproblem för privatkunder 
 

 

 

 
* Rummen 
 
* Saknar ett ordentligt SPA med flera rum 
 
* Samarbete och förståelse saknas mellan 

avdelningarna 
* Personalen fokuserar på det negativa 
* Info och kommunikation fungerar inte alltid   

Möjligheter (O = opportunities) Hot (T=threat)  

*Nya marknader kan uppstå p.g.a. viljan hos 

svenska företag att utveckla sin personal  
 
*En snabbt föränderlig värld ökar behovet av 

möten  
*Myndigheter och annan offentlig verksamhet 

konfererar när effektiviseringar krävs      
*Samarbetspartners ex Svenska möten 
*Egen säljorganisation 
*Kunden är sent ute, har ont om tid och har 

därför behov av hjälp 
*Privatresandet ökar – privatpersoner har mer i 

plånboken 
*Trivsel hos personalen över sin arbetsplats 
 
*Samarbetet med SPA företaget 

* Fortsatt osäker marknad 
 

 
*Hög konkurrens från vårt närområde 
 

 

 

 

 

 

 
*Kundernas brist på lojalitet 
*Svårigheter att få all personal att arbeta mot 

samma mål 

                                                 
133 Gnestadius Kronwall, Annika. 10-10-24. Kvalitets- och verksamhetsutveckling, Moment 2 uppgift 2A) Kvalitetsverktyg 
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Bilaga 2. Observationsschema 

 Observation Observation Observation Totalt 

Olika begrepp 1 2 3  

Syn på arbetet 10 ggr 4 ggr 5 ggr 19 ggr 

Samarbete 12 ggr 4 ggr 21 ggr 37 ggr 

Förändringar 10 ggr 3 ggr 8 ggr 21 ggr 

Kommunikation 20 ggr 20 ggr 30 ggr 70 ggr 

Delaktighet 4 ggr 2 ggr 5 ggr 11 ggr 

Vi och dom 10 ggr 3 ggr 3 ggr 16 ggr 

Tydlighet 4 ggr 2 ggr 15 ggr 21 ggr 

Negativitet 12 ggr 12 ggr 24 ggr 24 ggr 

     

Not: Observationerna har handlat om att notera hur ofta ovanstående ord/begrepp har nämnts 

vid mötena som jag observerat. 
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Bilaga 3 Dokument  

Personalenkäter: Dessa görs vartannat år och ser likadana ut. Det är först 3 kryssfrågor på 

Behöver förbättras, kan bli bättre och acceptabelt på varje fråga samt en ruta för 

kommentarer. Redovisar år 2009 och 2011. 

Fråga År 2009 18 st deltagare Kommentar  År 2011 17st deltagare Kommentar 
Får du veta hur 

verksamheten går 

och vad som är på 

gång? 

Behöver förbättras:2 st 

Kan bli bättre: 6 st 

Acceptabelt/Inget problem:10 st 

Svårt att hänga med 

vad som händer på 

högre nivåer i 

ledningen. Bolagen 

känns otryggt. 

Extrem dålig info 

från VD & platschef. 

Säger upp personal – 

köper fler ställen. 

Finns pengar eller 

inte. Ska vi satsa på 

kvalitet eller 

kvantitet?  

Behöver förbättras:1 st 

Kan bli bättre: 5 st 

Acceptabelt/Inget problem: 11 st 

Skulle vara 

trevligt att även 

icke 

heltidsanställda 

skulle få mejl 

med info 

Är ditt arbete 

stressigt eller 

tempot ryckigt?  

Behöver förbättras:1 st 

Kan bli bättre: 7 st 

Acceptabelt/Inget problem: 11 st 

Det är sällan 

stressigt. Stressigt att 

hålla ordning med 

disken, vill hellre 

laga bra mat 

Behöver förbättras:1 st 

Kan bli bättre: 8 st 

Acceptabelt/Inget problem: 8 st 

Stundtals, 

speciellt lö. 

Varierar från 

dag till dag. Mkt 

stress i detta 

arbete 

Är kraven i ditt 

arbete rimliga? 

Behöver förbättras:0 st 

Kan bli bättre: 3 st 

Acceptabelt/Inget problem: 15 st 

Ja, men vill gärna 

om kraven höjs, 

kunna utvecklas och 

bli utbildad 

Behöver förbättras:1 st 

Kan bli bättre:6 st 

Acceptabelt/Inget problem: 10 st 

Blir bättre när vi 

blir 1 till i 

receptionen 

Kan du påverka ditt 

arbete? 

Behöver förbättras:1 st 

Kan bli bättre:4 st 

Acceptabelt/Inget problem: 12 st 

Inga kommentarer Behöver förbättras:1 st 

Kan bli bättre: 5 st 

Acceptabelt/Inget problem: 11 st 

Hoppas det 

framöver. Vore 

kul att ha en 

chefsroll, då 

man kan 

påverka mer 

Tycker du att du 

jobbar för mycket 

ensam så att det är 

tråkigt eller kan 

vara farligt? 

(olycksrisk)?  

Behöver förbättras:1 st 

Kan bli bättre: 5 st 

Acceptabelt/Inget problem: 1 st 

Ibland är det tråkigt 

att vara själv. När 

man stänger själv är 

det inte så roligt – 

vet aldrig vad som 

kan hända. Servicen 

är så långt borta. 

Mer gäster. Tråkigt. 

Men har blivit bättre 

då vi fått upp 

bokningen 

Behöver förbättras:1 st 

Kan bli bättre: 1 st 

Acceptabelt/Inget problem: 15 st 

Ja, emellanåt. 

Helger känns 

det bättre om 

man är 2 

personer 

Hur tycker du att 

kontakterna med 

arbetskamrater och 

chefer fungerar? 

Behöver förbättras:0 st 

Kan bli bättre: 2 st 

Acceptabelt/Inget problem: 16 st 

På avd. nivå mkt bra 

med avd. chefen 

Behöver förbättras:3 st 

Kan bli bättre: 2 st 

Acceptabelt/Inget problem: 12 st 

I köket har det 

väl varit sådär 

på sistone 

Är ditt arbete tungt 

eller ensidigt eller 

brukar du få ont 

som du tror beror 

på jobbet?  

Behöver förbättras: 0 st 

Kan bli bättre: 6st 

Acceptabelt/Inget problem: 12 st 

Att man lyfter tunga 

saker och slitsamt på 

rygg och går mkt. 

Ont i fötterna 

Behöver förbättras: 3 st 

Kan bli bättre: 4 st 

Acceptabelt/Inget problem: 10 st 

Vore kanon med 

höj- och 

sänkbara bord. 

Alltid efter en 

helg ont i 

händer, rygg 

och fötter 
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Bilaga 4 Handlingsplan – Förbättringsarbete hos organisation X 

 
1. Brainstorming -  kring något som känns angeläget, vad kan vi bli bättre på? 

 

2. Reflektion – Vad kan vi göra? Det bästa läget – hur ser det ut? Var och en funderar på 

vad han/hon tänker för att sedan delge gruppen. 

 

3. Tolka/sammanfatta – De reflektioner som framkommit. Lära varandra genom att delge 

hur individen ser det för att sedan tillsammans hitta en gemensam tolkning.  

 

4. Handla – Både individuellt prova det som framkommit, men främst skall 

organisationsmedlemmarna handla efter tolkningen som gjorts tillsammans  

 

Tanken är ett långsiktigt arbete och ett arbete som hela tiden fortgår i organisationen. 

Förslaget är att vid ledningsgruppsmöten ta upp sådant som kan förbättras eller behöver 

förbättras och gå igenom dessa punkter tillsammans för att sedan göra samma sak 

tillsammans med alla anställda. Mitt förslag är att ta upp detta regelbundet vid mötena. Det 

kanske inte finns behov att göra detta varje vecka eller varje månad, men att det görs med en 

viss regelbundenhet.  

 

Sen som en del av handlingsplanen arbeta med att lyfta upp det som organisationen är bra på 

och uppmärksamma detta.  
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Bilaga 5 Förstudie  

Högskolan på Gotland                          Förstudie till examensarbete 

Avdelningen för kvalitets teknik             Annika Gnestadius Kronwall  

Examensarbete i kvalitetsteknik, 15hp    Datum  110224 

          

Beskrivning av verksamheten  

Den organisation jag valt att arbeta med är en organisation som består av 3 st 

hotell/konferensanläggningar. Här är det totalt 60 tillsvidareanställda och ca 25 extraanställda 

(som kallas in beroende på beläggning) och det är privatägt. Då dessa hotell ligger så 

utspridda har jag dels för att underlätta och dels i samråd med ledningen valt ett av dessa där 

de är 25 tillsvidareanställda med fördelning på 18 kvinnor och 7 män och sex extraanställda 

där 4 är kvinnor och 2 är män.  

 

Etniciteten är nästan bara svenskar och vi har 1 skotte och 1 man som kommer från Bali. 

Åldersspannet är från 18 år till 61 år med den större delen av personalen på 18år -30 år.  

 

Denna anläggning har drivits av nuvarande VD sen 2007. Organisationsschemat finns nedan 

och det bör tilläggas att slottschefen och ekonomichefen är samma person. 

 

 
FIGUR 1: Organisation X….Källa: Organisation X/Annika Gnestadius Kronwall 

 

Det finns både mycket gammal historik och kultur på denna arbetsplats. Miljön är från 

1700talet och denna anläggning ligger alldeles vid en sjö omgiven av en vacker park. 

Det finns 70 rum med konferensmöjligheter upp till 100 personer och festlokaler till upp till 

120 personer. 

 

Ledningsgruppen består av 6 personer (Slottschef/ekonomichef, kökschef, restaurangchef, 

fastighetschef och försäljningschef) inklusive VD. VD har en tydlig roll att få ut 

verksamhetens budskap till marknaden och se till att alla lagar, regler och rekommendationer 

följs. Slotttschefen ansvarar för den dagliga driften . Det finns en ledare på varje avdelning 

som har befogenheter att få den dagliga driften att fungera
134

. 

 

 

 

 

 

 

   

                                                 
134 Enligt uppgifter från slottschefen i organisation X 

VD 

Slottschef 

Kökschef Restaurangchef Fastighetschef 
Försäljningsche

f 

Kök/disk 
Servering, 

reception/kiosk 
Städ 

Vaktmästeri 

Trädgård 

Privatbokning 

Fakturering 

Ekonomichef 
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I detta fall är organisationsstrukturen hierarkiskt byggd som organisationsschemat visar, men 

det finns även inslag av en linjär. Här upplevs det som att organisationsstrukturen fungerar bra 

och den är traditionell, under förutsättning att alla anställda sköter sina uppgifter. Ett ägarbyte 

har skett sedan 2007. Det som utmärker denna organisation är att de på de sista åren har haft 

ganska stora och många förändringar som påverkat både verksamheten och personalen
135

.  

 

I slutändan så får det konsekvenser för både människor och organisationen som gör att trycket 

ökar på organisationen och dess personal att anpassa sig efter dessa förändringar.
136

 Oftast tar 

inte nya ägare så mycket hänsyn till ex. etablerade ordningar och arbetsförhållanden, men i 

detta fall har den sista ägaren en vilja att driva denna organisation på ett liknande sätt som 

tidigare
137

.   

 

När det gäller organisationskulturen tar många den för given, något som bara finns där och 

funderar inte så mycket på den. Men det är uppdelat med vi och ni tänkande.  

 

Beskrivning av ledarskapet 

VD i sin roll är mycket tydlig för att få ut organisationens budskap till marknaden. Det som 

utmärker hans ledarskap är ett kortsiktigt tänkande med stora visioner. En sann entreprenör 

eller nyskapare som driver fram förändring och rörelse så organisationen lättare kan anpassa 

sig till de förändringar som finns
138

. Personalen har ibland inte så lätt förstå vad denne menar 

och att hänga med i alla svängar.  

 

Det finns en tillsatt ansvarig i organisationen, slottschefen som fått rollen att följa upp detta.  

Sedan är det en ledare(4 st) för varje avdelning som har på sitt ansvar att se att de dagliga 

rutinerna och driften fungerar. Dessa ledare har olika sätt att leda med stor förtroende till den 

övriga personalen
139

.  

 

Bakgrund 

Detta projekt är tänkt att se som ett projekt i förändring som en länk i en kedja av 

förändringar
140

. Då jag tidigare på denna organisation har genomfört en kulturanalys och ett 

arbete i kvalitets- och utvecklingsarbete samband med kursen kvalitets- och 

verksamhetsutveckling, 15 hp på Högskolan på Gotland så kändes det naturligt att fortsätta 

med denna organisation. Sedan klappar mitt hjärta lite extra för denna organisation som jag 

lärt känna och som har en viss anknytning till min familj. Dessutom ligger denna organisation 

på en mycket vacker plats.  

Det har framkommit en del som organisationen önskar och vill förbättra så det också en 

anledning till att jag vill fortsätta att arbeta med denna organisation. 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                                                 
135 (a.a) 
136 Jacobsen, Dag Ingvar. 2005. Organisationsförändringar och förändringsledarskap, sid 17 
137 (a.a, sid 73) 
138 Adizes,Ichak.1979. Ledarskapets fallgropar, sid 31 
139 Enligt uppgifter från slottschefen i organisation X 
140 Tonnquist, Bo. 2010. Projektledning, sid 22 
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I kulturanalysen så har jag intervjuat 5 personer i organisationen utifrån 6 olika delar som 

synen på arbetet, samarbete, planering, förändringar, kommunikation och företagskulturen.  

Det viktigaste som framkommit här är de flesta trivs på sin arbetsplats och att andan i 

företagskulturen är stark, men även att samarbetet kunde vara bättre för mycket fokus ligger 

på det som är negativt och det som inte fungerar, kommunikationen brister på vissa delar, 

missförstånd förekommer och blir lätt negativa samt ett visst vi och ni tänkande
141

. I kursen 

kvalitets- och verksamhetsutveckling har jag arbetat med organisationen i samtliga uppgifter 

så här har jag en bra bakgrund kring denna organisation.  

 

Verksamhetsidé och/eller affärsidé  

Den gamla och uttalade verksamhetsidén och affärsidén är följande: ”Inspirera människor i 

nöd och lust”.  

Den nya verksamhetsidén/affärsidén: ”Ursäkta ers majestät! Hos oss är alla gäster 

kungar” som är relativt ny som verksamhetsidé/affärsidé och har funnits i organisationen 

sedan 2 år tillbaka. Den nya ägaren (som tillträdde 2007) tillsammans med ledningen har satt 

denna.  Personalen har lite svårt att ta till sig den nya verksamhetsidén/affärsidén. Den nya 

finns med på flertalet broschyrer/hemsidan som företaget använder för att locka gäster.  

 

Mission 

Svenska kulturpärlors mål är att alltid leverera högsta kvalitet för konferens, weekend och 

bröllop med genuin service och smakupplevelser i unika, exklusiva, kulturhistoriska och 

sjönära miljöer. 

 

Slogan 

  ”Att som specialister anordna konferenser, fester, weekends och minisemestrar, så att alla 

gäster/kunder efter sina behov och önskemål kan ta del av organisation X sätt” 

 

Vision 

”Att överträffa gästens förväntningar så att alla kommer tillbaka till inspirationskällan, igen, 

igen, igen och …..” 

 

Position 

”Ett ledande och ihågkommet ställe, där man som gäst känner sig hemma och omhändertagen 

av en trevlig och professionell personal i en unik miljö. Mat och dryck bland det bästa man 

har smakat” 

 

Kundlöfte 

”Vi lovar att Du skall få ett personligt och varmt deltagande i en unik och inspirerande miljö 

och vi skall göra vårt yttersta för att Du skall vara nöjd när Du lämnar organisation X” 

 

En affärsidé är ju till för att få gästerna i detta fall att komma just till denna organisation och 

uppleva det unika som organisation X kan ge. En verksamhetsidé/affärsidé kan delas upp som 

både inre och yttre verksamhetsidé/affärsidé. Den inre som ska kunna anammas av alla och 

leder till motivation och engagemang och den yttre där organisationen vill skapa både 

intresse, tilltala gästen och ger en tydlig bild av företaget.
142

 Här i organisation X används en 

verksamhetsidé/affärsidé som riktar sig både mot gästerna och mot personalen.  

 

     

                                                 
141 Gnestadius Kronwall, Annika. 10-06-16. Ett försök till en kulturanalys på en hotell och konferensanläggning i Sverige, sid 9-14 
142 Avdelningen för kvalitetsteknik på Gotlands Högskola. 2010, Kompendium Produkt, vara och tjänst, sid 3-5 
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Verksamhetens gäster 

De interna gästerna är personalen i organisationen, men även de leverantörer som samarbetar 

på olika sätt tillsammans med organisationen. Här finns bl. a ett SPA företag som samarbetar 

med organisationen, leverantörer som levererar matvaror och personal som städar, lagar mat 

och tar hand om gästerna. För att främst medarbetarna skall kunna göra ett bra arbete så är det 

en förutsättning att uppfylla deras förväntningar och behov.  

Något som organisationen gör, men som inte alltid fungerar. Kvalitetsutveckling handlar 

mycket om att de anställda ges ännu mer möjligheter att förbättra sitt arbete och känna 

tillfredsställelse vad de åstadkommer.
143

  

 

SPA företaget har nyligen tillkommit och har just växt fram i en sådan tanke där 

organisationen utgått från att sätta kunderna i centrum genom att ta reda på vad just deras 

externa gäster vill ha och för att göra det möjligt för personalen att utföra sitt arbete ännu 

bättre och känna sig nöjda med det
144

. Förhållandet mellan missnöjd personal och/eller 

leverantör smittar av sig på externgästerna och som gör att gästerna inte heller trivs eller inte 

känner sig nöjda. Verksamheten finns till för gästen, därför är gästen mycket viktig för denna 

organisation som ses som den externa gästen.
145

 Här avses privatpersoner och människor som 

är på konferens i sitt arbete. Det är både svenska gäster som utländska gäster, vilket gör att det 

ställs stora krav på organisationen och personalen att se till att alla trivs och har det bra under 

den tid de vistas här. 

 

Verksamhetens produkter och tjänster  

I denna organisation är tjänster det som mest produceras som SPA behandlingar, middagar, 

hotellservice och olika aktiviteter, MEN även tillhandahålla olika produkter som ex mat, 

dryck, hotellsängar osv. Enkelt uttryckt så säljer de behov genom grundbehovet 

hotellövernattning i samband med vila eller arbete som skapar ett begär till det gästerna helst 

vill ha t ex god mat, service och det som slutligen gästen uppskattar LYX t ex kaffe på 

sängen, särskilda önskemål. 

 

Erbjudandet ligger i en kärnprodukt som alltid ingår och är en förutsättning för 

produkten/tjänsten som här utgörs av en hotellövernattning eller weekend eller konferens, 

biprodukten/tjänsten köper de flesta gästerna som exempelvis afternoonthe, frukost och middag 

och gör den användbar och som ingår i priset. Tillvalet slutligen ger tjänsten mervärde och 

kostar extra ex här en SPA behandling, extra önskemål om mat, finare rum osv. 
146

   

   

Kvalitetsfrågor 

Arbetar organisationen dagligen med där alla gäster skall känna sig som kungar enligt slogan 

och som kundlöftet säger: ”Vi lovar att Du skall få ett personligt och varmt deltagande i en 

unik och inspirerande miljö och vi skall göra vårt yttersta för att Du skall vara nöjd när Du 

lämnar organisation X” 

Organisationen arbetar med gästenkäter för att få svar på vad kvalitet är för gästerna.  

När det gäller kvalitetsfrågor hos de anställda får de varje år svara på en arbetsmiljöenkät som 

rör deras arbete, trivsel på arbetet, hälsa m.m.  

 

 

 

   

                                                 
143 Bergman, Bo & Klevsjö, Bengt. 2007. Kvalitet från behov till användning, sid 41 
144 Bergman, Bo & Klevsjö, Bengt. 2007. Kvalitet från behov till användning, sid 40-42 
145 Isaksson, Raine. 2004. Kurskompendium kvalitet. Högskolan på Gotland, Visby, sid 11-13 
146 Avdelningen för kvalitetsteknik på Gotlands Högskola. 2010, Kompendium Produkt, vara och tjänst, sid 7-8 
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Sammantaget med dessa 2 regelbundna enkäter så arbetar organisation X med just allt det de 

kan erbjuda gästerna skall göras på ett så bra sätt som möjligt som gör att gästerna kommer 

tillbaka, rekommenderar denna organisation till andra
147

.     

 

Policys 

De arbetar starkt efter svanenmärkningens kriterier som innebär att man arbetar med helheten 

i miljöarbetet. Genom att ha ett långsiktigt miljötänkande och en engagerad personal minskar 

de användningen av kemiska produkter och sänker vattenförbrukningen m.m. Men detta 

påverkar även inköp av andra miljömärkta produkter och tjänster bidrar också till hotellet 

minskar sin miljöpåverkan. Miljömärkningen bidrar ofta till minskade kostnader genom att 

energiförbrukningen sänks och mängden emballage och osorterat avfall minskar
148

.  

 

Nulägesanalys av organisation X genom SWOT-analysen 

Om jag utgår från SWOT-analysen som jag gjort tillsammans med organisationen så framgår 

det både svagheter och hot som kan ses som olika förbättringsområden
149

. De svagheter som 

finns är: Kapacitetsproblem för större företagsarragemang (>120 pers), Kapacitetproblem för 

privatkunder, Saknar ett ordentligt SPA med flera rum, rummen, Samarbete och förståelse 

saknas mellan avdelningarna, Personalen fokuserar på det negativa, Info och kommunikation 

fungerar inte alltid.  

Tittar jag på hoten som är: Kundernas brist på lojalitet, hög konkurrens från vårt närområde, 

fortsatt osäker marknad, Svårigheter att få all personal att arbeta mot samma mål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                                                 
147 Bergman, Bo & Klevsjö, Bengt. 2007. Kvalitet från behov till användning, sid 26-.27 
148 www.svanen.se under hotell och vandrarhem 
149 Gnestadius Kronwall, Annika. 10-10-24. Kvalitets- och verksamhetsutveckling, Moment 2 uppgift 2A) Kvalitetsverktyg 

http://www.svanen.se/
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För att få fram förbättringsområden har jag tagit fram SWOT-analysen från organisationen 

baserat på uppgifter från min kontaktperson i organisationen och uppfattning från mig, 

Annika som projektledare (skrivet med kursiv stil) enligt följande: 

Styrkor (S=strengths) som underlättar  Svagheter (W=weakness) som försvårar 

* Hög säkerhet för speciella grupper 
* Varumärket förknippat med mkt positiva 

egenskaper 
 
*Tar hand om sina gäster och ser till att de får 

alla uttalade önskemålen tillfredsställda 
 
* Närheten till Stockholm 
* Vackert läge 
* Slottets kvalitet och interiör 
 
* SPA behandlingar 
 
*Personalens energi och engagemang 
* Kundfokuserad organisation 
 

*Kapacitetsproblem för större   

företagsarrangemang (>120 pers) 
 

 
* Kapacitetsproblem för privatkunder 
 

 

 

 
* Rummen 
 
* Saknar ett ordentligt SPA med flera rum 
 
* Samarbete och förståelse saknas mellan 

avdelningarna 
* Personalen fokuserar på det negativa 
* Info och kommunikation fungerar inte alltid   

Möjligheter (O = opportunities) Hot (T=threat)  

*Nya marknader kan uppstå p.g.a. viljan hos 

svenska företag att utveckla sin personal  
 
*En snabbt föränderlig värld ökar behovet av 

möten  
*Myndigheter och annan offentlig verksamhet 

konfererar när effektiviseringar krävs      
*Samarbetspartners ex Svenska möten 
*Egen säljorganisation 
*Kunden är sent ute, har ont om tid och har 

därför behov av hjälp 
*Privatresandet ökar – privatpersoner har mer i 

plånboken 
*Trivsel hos personalen över sin arbetsplats 
 
*Samarbetet med SPA företaget 

* Fortsatt osäker marknad 
 

 
*Hög konkurrens från vårt närområde 
 

 

 

 

 

 

 
*Kundernas brist på lojalitet 
 
*Svårigheter att få all personal att arbeta mot 

samma mål 

 

Vad kan vara möjligt och värt att arbeta med och som kan ge organisationen en förbättring?   

Det finns flera problemområden att arbeta med, men de som jag valt bort bland svagheterna i 

SWOT-analysen är: 

Kapacitetsproblemen och ordentligt SPA med flera rum och även rummen kräver både 

tid och resurser som det kan vara svårt att ta fram. Det kräver också stora och långsiktiga 

planer och stora ekonomiska resurser något som det inte finns möjligheter till nu. Därför 

väljer jag bort dem. Som jag ser det så är det något att ha med i framtiden som 

förbättringsområden och just nu har låg prioritet.  
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Tittar jag på problemområdet hot i SWOT-analysen så finns en fortsatt osäker marknad 

som ses som ett hot kan även denna del vara svårt att arbeta med. Världen är föränderlig och 

marknaden kommer med all sannolikhet att gå både upp och ned, vilket gör att det kan vara 

svårt att arbeta och påverka denna osäkra marknad. En möjlighet finns förstås att förbereda 

sig och kunna möta alla förändringar på ett bättre sätt än vad som görs nu. Väljer bort även 

detta problemområde då organisationen nyligen gjort en förändring för att bättre kunna 

anpassa sig till marknaden. 

  

I SWOT-analysen finns även som hot, den höga konkurrensen som finns i närområdet är ju 

inget organisationen kan göra något åt. Vad de kan göra är ju att se till att vara bättre än sina 

konkurrenter genom att ta hand om och arbeta med just sina förbättringsområden som ex de 3 

förbättringsområden som jag valt ut för att arbeta med. Eftersom de inte kan ”ta” bort den höga 

konkurrensen och det de kan jobba med finns redan med i dessa 3 förbättringsområden som jag  

tagit fram väljer jag även bort detta område. 

 

Kundernas brist på lojalitet, som återfinns under hot i SWOT-analysen har säkerligen att 

göra med att det finns många liknande ställen att välja på. De vill ha olika ställen att ta sig till 

och inte återvända till samma ställe, MEN återigen skulle denna organisation kunna förbättra 

de nedanstående förbättringsområdena så skulle med all säkerhet även kundernas lojalitet öka. 

Eftersom de här 3 förbättringsområdena har möjlighet att även förbättra kundernas lojalitet så 

väljer jag bort även denna del. 

 

Svårigheterna att få all personal att arbeta mot samma mål, som även detta är ett hot i 

SWOT-analysen är givetvis ett tänkbart förbättringsområde. Det är ju trots allt så att arbeta 

med samarbetet och förståelsen, fokusera på det positiva och öka kommunikationen även 

skulle kunna förbättra möjligheterna till att arbeta mot samma mål finns det här ingen 

anledning till att lyfta fram ett 4:e förbättringsområde. Därför väljer jag bort detta med. 

 

Sammantaget så har jag bedömt efter att tittat på kulturanalysen som gjordes under våren 

2010 tillsammans med organisationen att det finns 3 förbättringsområden att arbeta med. I de 

intervjuerna som gjordes då framkom det och lyftes fram att dessa 3 områden är något som 

flera tycker att de borde förbättra och därför borde de arbeta med dessa. Efter detta och min      

uppfattning är att organisationen bör titta närmare på dessa 3 förbättringsområden: 

1. Förbättra samarbetet och därigenom förståelsen 

2. Få personalen fokusera på det positiva istället för det negativa  

3. Öka informationen och kommunikationen 

 

Av dessa 3 har jag valt 1 förbättringsområde, förbättra samarbetet för att det beror på det 

negativa och att kommunikationen skulle kunna fungera bättre. Det täcker på så sätt in de 3 

förbättringsområdena i nedan formulerade problemfråga. 

 

Problemfråga 

Hur kan organisationen utveckla/förändra personalens problemfokusering med ökat samarbete 

och förståelse? 

 

Genom att arbeta mer aktivt för att förbättra samarbetet kan detta öka nöjdheten både hos 

personal, ledning och gäster och effektiviteten kan på så sätt förbättras/öka. 
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För och emot projektet 

 Saker som kan underlätta för 

projektet 
Saker som kan försvåra för 

projektet 
Inom projektet och den 

genomförande organisationen 
* Intresset från organisationen 
 

 
* Finns en önskan och behov 

av att förbättra. 
 
* I tidigare kulturanalys och 

Swotanalys har just samarbetet 

och fokus på det negativa lyfts 

upp.  
 
*Genom ett bättre samarbete 

och fokus på det positiva ökar 

även goodwill och 

effektiviteten. 
   

* Genomförandet i form av 

brainstorming eller annan 

medverkan 
 
*Svårigheter att få till tiden till 

detta arbete 
* Att få personalen med sig 

och få dem att förstå att det 

finns ngt att vinna för alla i att 

arbeta med dessa förbättringar 
 
* Tar tid från arbetet 
 

Utanför projektet och den 

genomförande organisationen 
Möjligheter Hot 

 *Smittar av sig till de andra 

anläggningarna 
  

 

 

 

 

 
* Blir mer omtalad bland både 

konkurrenter och gäster 

*De andra anläggningarna kan 

uppleva att de inte lyckas lika 

bra. 
 

*Kan skapa oro och rädsla att 

det skall förändras hos de 

andra anläggningarna  
 
*Konkurrens ökar hos andra 

från vårt närområde 

   

Avgränsningar 

De avgränsningar jag har gjort är att från alla de förbättringsområden som finns avgränsat mig 

till att omfatta 3 förslag till förbättringsområden som framkom i swotanalysen:  

1. Förbättra samarbetet och förståelsen 

2. Få personalen fokusera på det positiva istället för det negativa  

3. Öka informationen och kommunikationen 

 

Ytterligare avgränsningar har gjorts i och med att vi här tagit fram är att ta fram 1 

förbättringsområde som återfinns i problemfrågan. Detta arbete blir alldeles för stort om vi 

skall arbeta med alla 3 förbättringsområdena då tiden är begränsad.  

Projektet är inte tänkt att förändra hela organisationen, men däremot att förhoppningsvis 

förbättra och öka deras möjligheter att arbeta bättre och effektivare tillsammans. 

 

Det finns ju flera anläggningar som ingår i organisationen, men dessa skall vi inte arbeta med 

här utan endast 1 utav anläggningarna som är den största. 
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Syfte 

Syftet med detta projekt är att lyfta upp och förbättra samarbetet samt att få organisationen att 

mer fokusera på det positiva än det negativa. Det är också ett syfte att få människor att må 

bättre och bli mer effektiva. På så sätt göra rätt saker från början. Kortsiktigt kan detta öka 

förståelsen både mellan de anställda och de anställda och ledningen. Långsiktigt är det tanken 

att samtliga i organisationen skall kunna förhålla sig mera positiva och genom ökad förståelse 

kunna arbeta i mer samförstånd. 

 

Mål 

Att öka det positiva förhållningssättet i hela organisationen och förbättra samarbetet genom 

ökad förståelse mellan anställda samt anställda och ledningen under 2011. För att sedan låta 

detta förhållningssätt genomsyra hela organisationen och låta det vara det vara ett ständigt 

pågående arbete i hela organisationen 

  

Metod 

Problemställningsfrågan styr mitt val av design och då mitt problem är en HUR fråga så 

tänker jag basera denna studie på kvalitativ design
150

.  

 

För att sedan gå vidare med vilken kvalitativ design jag väljer är just den fenomenologiska 

som ger en beskrivning av de inblandades egna upplevelser av just detta problem. Min tanke 

med denna studie är just att förstå de upplevelser som dessa människor har, hur de tolkar 

dessa upplevelser och hur personerna ser på samarbete, förståelse och negativ fokus.
151

  

 

Men jag har även valt en fallstudie, där man fokuserar på ett speciellt fenomen med en 

intention att göra en mer djupgående beskrivning på förhållanden som just finns i detta fall. 

En fallstudie ser på saker i detalj något som jag finner viktigt i denna studie för att försöka 

förstå problemet. Jag har tänkt arbeta med min problemställning med 2 typer av kvalitativa 

metoder som just observationer och dokumentation är det väl motiverat att ha med både 

fenomenologisk studie och fallstudie. Observationer genom fenomenologisk studie och i 

dokumentation genom fallstudier.
152

  

 

Att använda intervjuer hade varit det bästa som en metod, men då min kontaktperson inte 

tyckte detta var lämpligt p.g.a. att de anställda inte tar sig tid till intervjuer så finns det stor 

risk att det inte blir några intervjuer alls. Därför har jag bedömt att intervjuer inte är möjliga i 

detta arbete som jag ser ändå ser som viktiga här. Därför skall jag om tillfälle ges göra någon  

ostrukturerad intervju liknande samtal. Det ger en mer ingående förståelse hur organisationens 

medlemmar ser på samarbete, förståelse och negativ fokus och försöka få fram åsikter, 

uppfattningar och deras syn just på detta problem
153

.  

Det finns även tidigare intervjuer sen kulturanalysen som gjordes här under våren 2010 som 

jag tänkt använda mig av. En av frågorna rörde just samarbetet och därför finner jag dessa 

intervjuer relevanta att använda här. 

 

 

 

 

 

                                                 
150 Norberg, Monica. 2011-02-02. Föreläsning om vetenskapsteori 1,sid 7-10 
151 Denscombe, Martyn. 2010. Forskningshandboken, sid 110 
152 (a.a, sid 59-61) 
153 (a.a, sid 232-233) 
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Observationer förlitar sig mera på vad dessa människor gör och inte vad de säger,
154

 vilket 

också kompletterar mina dokumentationsstudier. Detta ger hela studien en validitet genom att 

använda en triangulering (ett sätt att betrakta saker ur flera perspektiv) för att bekräfta 

dokumentation genom observationerna
155

. 

 

Dokumentation ser jag här som ett alternativ till intervjuer då dessa inte är möjliga. Här avser 

jag skriftliga källor. Jag kommer att få ta del av en form av statistik som både är faktabaserade 

och objektiva. Detta i form av personalenkäter, årsredovisning, personalomsättning och 

sjukfrånvaro m.m. Dessa dokument avser jag att studera för att jämföra resultat från år till år 

och om det förekommer några tendenser åt något håll
156

.  

 

Validitet 

Validitet betyder att metoder och data är korrekta. Validiteten innebär hur pass metoderna och 

forskningsdatan för att få fram data kan anses som riktiga och exakta. Trovärdigheten är den 

som avgör denna studie och är därför mycket viktig
157

.  

 

Här kanske det kan ifrågasättas hur trovärdiga dokumentkällor är. Då jag här kommer att bl a 

titta på personalenkäter så kan de ev. ifrågasättas. Dessa skickas ut via chefen även om de är 

anonyma så kan personerna som svarar att de bör svara till organisationens fördel för att det är 

det som förväntas. Men det finns säkert de som också är ärliga. Det finns egenintressen att ta 

hänsyn till och därför bör jag hantera dessa källor och andra med en viss försiktighet
158

.   

 

När det gäller validiteten i observationerna så kompletterar dessa mina dokumentationsstudier 

genom att jag kan bekräfta det genom att betrakta problemställningen/problemfrågan genom 

flera perspektiv
159

.  

 

Mätbarhet/Utvärdering – Hur vet jag att det blir bättre? 

Min tanke att kunna mäta detta är att jämföra 2 personalenkäter från 2 olika år för att se hur 

tendenserna går och på så sätt se om det är någon skillnad och var skillnaderna finns. Sedan 

tänkte jag även titta på personalomsättning, övertid och även ekonomiska siffror. I den mån 

det går försöka jämföra dessa siffror med föregående års och ev. även 6 mån. 

 

Om jag får till något/några samtal har jag tänkt ställa den enkla frågan om hur den personen 

mår på en skala på 0 till 10 där 0 är väldigt dåligt och 10 är toppen.   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
154Denscombe, Martyn. 2010. Forskningshandboken, sid 271 
155 (a.a, sid 184-266) 
156(a.a, sid 295-296) 
157 (a.a, sid 378,425) 
158 (a.a, sid 301, 304-305) 
159 (a.a, sid 184-185) 
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Aktivitetsplan, vad jag tänkt att göra till projektet.  

I denna plan ingår en kontakt med min handledare Mia Ljungblom varje vecka. 

 

 

 

Datum Aktivitet Beräkn

ad tid 

Slut 

tid 

Beräknad 

 

Klart 

V. 3 110118 & 

110119 

Förankra och introducera 

Projektet till organisationen 

6 tim 6 tim 11-01-18 11-01-19 

V. 4 110124 – 110130 Påbörja arb. Med förstudien. 8 tim 10 tim 11-02-12 11-02-12 

V. 5 110131 – 110206 Kontakt m. handledare, mejl till kontaktperson i 

org. 

Fortsatt arbete med förstudie 

7 

tim 

7 tim 11-02-06 11-02-06 

V. 6 110207 – 110213 Arbete med förstudie, kontakt med handledare 

samt förstudie klar för granskning 

15 tim 19 tim Runt 11-02-12  11-02-11 

V.7 110214 – 110220 Justering av förstudie, första styrgruppssamtalet 

via skype, Annika arbeta i extrajobb i 3 dgr 

11 tim 6 tim 11-02-17 11-02-18 

V. 8 110221 – 110227 Justera det sista till förstudien och skicka iväg 

förstudien, göra förslag till tider för 

observationer 

12 

tim 

10 tim 11-02-24  

V. 9 110228 – 110302 Arbeta med planering och upplägg för 

genomförandet.  Påbörja C-uppsatsen och lyfta 

in det jag redan har bakgrund m.m. 

15 tim  11-03-04  

V.10 110307-110313 Fortsätta m C-uppsatsen, förbereda arbetet med 

dokumentation och ev. observationer 

15 

tim 

 11-03-12  

V.11 110314-110320 Andra styrgruppsmötet, godkännande av planen 

för genomförandet bestämma tider för 

dokumentation och observationer samt m 

kontaktperson. Fortsätta med C-uppsatsen. 

Arbeta med dokumentationerna och 

observationerna 

10-15 tim  11-03-18  

V.12 110321-110327 Fortsätta att skriva C-uppsatsen. Påbörja att 

skriva rent intervjuerna och observationerna 

10 

tim 

 11-03-26  

V.13 110328-110403 Fortsätta att skriva C-uppsatsen. Fortsätta att 

skriva rent observationerna och dokumentation 

Styrgruppsmöte 3 med organisationen och 

handledare, stämma av hur genomförandet går 

och om något behöver förändras. Ev. fler 

dokument och/eller observationer  

10 

tim 

 11-04-03  

V.14 110404-110410 Ev. förändra något sen styrgruppsmötet. 

Fortsätta skriva C-uppsats. Försöka att få in 

dokumentation och observationerna i resultatet 

15 

tim 

 11-04-10  

V.15 110411-110417 Ev. semester under veckan då min man fyller 

jämt. Om det skulle bli något arbete så 

fortsätter jag att skriva på C-uppsatsen och 

jobba med resultatet  

0-10 tim  11-04-17  

V.16 110418-110424 

 

Jobba med en utvärdering och C-uppsatsen 10-15 tim  11-04-24  

V.17 110425-110501 4:e styrgruppsmötet. Lämna över en utvärdering. 

Diskussion kring denna och hur projektet gått 

hittills. Fortsätta med arbetet kring C-uppsatsen  

15 tim  11-04-29  
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Aktivitetsplan, vad jag tänkt göra till projektet.  

I tiden ingår en kontakt med min handledare, Mia Ljungblom varje vecka 

 

Datum Aktivitet Beräknad 

tid 

Slut 

tid 

Beräknad Klart 

V.18 

110502-

110508 

Jobba med ev. förändringar sen 

styrgruppsmötet. Fortsätta med C-uppsatsen. 

Påbörja en sammanställning av arbetet till 

organisationen 

15 tim  110508  

V.19 

110509-

110515 

Jobba med sammanställning till organisationen. 

Fortsätta med C-uppsatsen 
15 tim  110515  

V.20 

110516-

110522 

Sista styrgruppsmötet. Överlämna 

sammanställningen till organisationen. Arbeta 

med justeringar och ändringar till C-uppsatsen 

15 tim  110522  

V.21 

110523-

110529 

Jobba med finputsning av C-uppsatsen + en 

sista kontakt med handledaren. Inlämning av C-

uppsatsen 110525. Ev. förändringar 

enl.examinator 

10 tim  110529  

V.22 

110530-

110605 

Ev. förändringar som måste göras i arbetet. 

Muntlig presentation av examensarbetet 110601 

6 tim  110603  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


