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Sammanfattning 

 

Dagens organisationer står inför stora utmaningar i att vara konkurrenskraftiga gentemot 

omvärlden. De mänskliga resurserna är organisationernas viktigaste faktor för att över huvud 

taget överleva. För att verksamheten ska kunna förvalta och nyttja medarbetarnas kompetens 

på rätt sätt behöver det skapas förutsättningar och tillfällen där relationer kan uppstå. Detta är 

något som diskuteras i både forskning och litteratur så även hur organisationer ska vara 

uppbyggda för att främja arbetet kring medarbetarna.  

 

Denna studie är ett bidrag att använda i organisationer för att arbeta med att utveckla 

medarbetarnas kollektiva lärande om varandra för att förstärka relationiken. 

 

Processmetoden som har använts för att skapa kollektivt lärande hos medarbetarna är Attraktivt 

arbete. Deltagarna har fått utföra metoden och observationer har gjorts på hur deltagarna har 

agerat under processen.  

 

Resultatet visar att för att åstadkomma ett kollektivt lärande behöver deltagarna visa på 

engagemang och viljan att lära sig om varandra. Genom dialog skapas förutsättningar att förstå 

varandra. Det är när förståelsen finns om varandra som relationerna stärks och på så vis skapas 

relationik. 

 
 

Nyckelord: Attraktivt arbete, kollektivt lärande, kommunikation, relationik,  
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Summary 

 
Today's organizations face significant challenges in being competitive with the outside world. 

Human resources are the organizations most important factor at all survive. For the business to 

be able to manage and utilize employee skills in the right way, it creates conditions and 

occasions where relationships can occur. This is something that is discussed in both research 

and literature as well as how organizations should be structured to encourage work on 

employees. 

 

This study is a contribution to be used in organizations to work to develop employees' 

collective learning about each other to strengthen relationics. 

 

Process method that has been used to create collective learning among employees is attractive 

work. Participants have been carrying out the method and observations have been made on 

how the participants have acted during the process. 

 

The result shows that to achieve a collective learning requires participants to show the 

commitment and willingness to learn about each other. Through dialogue creates the conditions 

to understand each other. That's when the understanding is on another as relations 

strengthened, and thus created relationic. 

 

Keywords: Attractive work, collective learning, communication, relationic 
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Förord 
  

Vi vill först och främst tacka de medarbetare på Falu Energi & Vatten som tagit sig tid att delta 

i processmetoden Attraktivt Arbete. Utan Er medverkan hade vår studie aldrig kunnat 

genomföras.  

 

Ett speciellt tack till Hanna Bergman på Falu Energi & Vatten för att hon trodde på vår idé.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Bengt Pontén för att du alltid trodde på oss även 

när vi själva inte gjorde det.  

 

Vi vill även passa på att tacka forskarna som har tagit fram modellen Attraktivt Arbete och 

därmed fått möjlighet att utveckla den till vår studie. 

 

Sist men inte minst vill vi tacka våra nära och kära för det stöd vi har fått under denna resa som 

har haft både med- och motgångar. 

 

Självklart vill vi också tacka varandra för ett mycket bra samarbete där vi har stöttat och månat 

om varandra genom denna studie. 
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1. Inledning 
 
 

 

I detta avsnitt ges en inledning till uppsatsens ämne, en bakgrund om företaget som deltagit i 

studien, samt syfte och frågeställningar för uppsatsen. 

 

 

Dagens organisationer ingår i en konkurrenskraftig marknad och det krävs en stark ledning för 

att förändra och utveckla organisationen så den lever upp till omvärldens krav. För att utveckla 

sin verksamhet behöver organisationen skapa ett öppet och delaktigt klimat. Detta kräver 

engagerade och motiverade medarbetare som känner sig betydelsefulla för verksamheten. 

(Granberg, 2009; Åteg, Andersson & Rosén, 2005). Genom att åstadkomma detta behöver 

medarbetarna öka det kollektiva lärandet mellan varandra, vilket innebär att lära tillsammans.  

 

Ett flertal författare i boken Organization Development (2006) sammanfattar vad de anser 

skapar möjlighet till utveckling. De belyser utifrån olika perspektiv svårigheterna och 

utmaningarna som organisationerna har att möta när det kommer till att utveckla och 

underhålla verksamheterna. Tyngdpunkten menar Lawer (2006) är att skapa utrymmen där 

medarbetare kan integrera sig med varandra vilket uppmuntrar till lärande. Parker (2006) 

förklarar hur gruppens förmåga att lyssna och skapa en dialog har betydelse för det kollektiva 

lärandet. Parker (2006) beskriver att svårigheterna med dialog är att det kräver ett 

processorienterat synsätt, vilket oftast inte existerar bland människor. Människan är oftast 

uppgiftsorienterad vilket betyder att fokuseringen är koncentrerad på hur uppgiften ska lösas 

och inte på hur gruppen kommer fram till lösningen, ett processorienterat synsätt. Det är det 

processorienterade synsättet som Parker (2006) anser krävs för att gruppen ska kunna utvecklas 

och lära sig tillsammans. Döös (2004) förklarar att det är genom relationiken som kompetens 

kan förmedlas mellan medarbetarna och på så vis öka det kollektiva lärandet. Med relationik 

menar Döös (2004) att det är relationerna som för kompetensen vidare i organisationen (Döös, 

2004).  

 

Åteg, Hedlund och Pontén (2004) har utvecklat modellen Attraktivt arbete som ska bidra till att 

utveckla arbetsplatsen och göra den mer attraktiv. Utifrån modellen finns metoden 

fokusgruppen Attraktivt arbete där deltagarna i gruppen får diskutera med varandra vad som är 

attraktivt på arbetsplatsen och komma med förbättringsförslag för att utveckla arbetsplatsen 

(Åteg et al, 2004). Attraktivt arbete modellen och fokusgrupp som metod kan användas för att 

skapa en lärprocess hos deltagarna för att stärka relationiken inom arbetsgruppen och på så vis 

öka det kollektiva lärandet om varandra.  

 

I detta arbete har HR en viktig roll att fylla genom att skapa rätt förutsättningar för personalen 

så att detta utbyte kan ske. Inom HR arbete ingår det att hitta rätt metod för att främja för ett 

gott samarbete och lärande mellan medarbetarna. 
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1.1 Bakgrund 
 

Falu Energi & Vatten samt Falu Elnät har en politiskt tillsatt styrelse. Verksamheten leds av en 

gemensam koncernledning. Falu Energi & Vatten ansvarar för el, elnät, fjärrvärme, fjärrkyla, 

kraftproduktion, stadsnät, återvinning samt vatten och avlopp i Falu Kommun. Det arbetar 

cirka 160 medarbetare där och omsättningen ligger på cirka 630 miljoner kronor. 

Deras affärsidé består av tre viktiga kärnvärden och ledstjärnor: pålitlighet, effektivitet och 

uthållighet. De ska arbeta för att deras kunder ska få en enkel och bekväm vardag. De arbetar 

också med att deras kunder får vad de efterfrågar: prisvärda produkter med rätt kvalitet. 

Falu Energi & Vattens vision är: 100 % nöjda kunder – idag och i morgon. De vill möta 

kunderna och omvärldens krav på hur dagens och framtidens infrastruktur ska se ut. 100 % 

nöjda kunder är grunden i deras verksamhet, eftersom kunderna är ägare vill de alltid sträva 

efter att kunden är helt nöjd. Falu Energi vill skapa en hållbar framtid – för dagens och 

morgondagens generation. 

 

Ledningen på Falu Energi & vatten önskar att öka det kollektiva lärandet mellan medarbetarna. 

Detta för att stärka relationerna inom organisationen och att medarbetarna skulle se fördelar 

med att utbyta kunskap med varandra. Ledningen vill vårda kompetensen hos medarbetarna 

och vill att den ska kunna förflytta sig mellan relationerna.  

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om relationiken, mellan medarbetarna på en 

arbetsplats, kan förstärkas genom en processmetod som utvecklar ett kollektivt lärande.  

1.3 Frågeställningar 

 

Kan processmetoden Attraktivt arbete användas som kollektivt lärande för medarbetarna för 

att förstärka relationiken inom organisationen? 

 

Kan relationiken stärkas på arbetsplatsen med metoden genom att utveckla och skapa en 

gemensam förståelse bland medarbetarna i arbetsgruppen? 

 

Hur kan metoden användas för att skapa ett kollektivt lärande i processen mot relationiken? 
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2. Teori 
 

 

I detta avsnitt presenterar vi för ämnet relevant tidigare forskning och teori. Avsnittet 

innehåller attraktivt arbete som process, grupp och dess definition, relationik och dess 

betydelse för kollektivt lärande, kommunikation samt HR´s roll för organisationen. HR - 

funktionen är betydelsefull för att relationiken ska förvaltas på ett effektivt sätt och få 

organisationen att förstå sambandet mellan de olika delarna. 

 

 

2.1 Attraktivt arbete, processen 

 

En av HR´s uppgifter i organisationen kan vara att skapa tillfällen och förståelse hos ledning 

och medarbetare om varför det är av väsentlighet att utföra grupprocesser. För att en process 

ska kunna genomföras krävs det att medarbetarna får medverka, vara delaktiga och ha 

möjligheten att påverka (Bohgard, 2011). 

 

Åteg et al (2004) beskriver metoden attraktivt arbete som en modell som kan bidra till att 

definiera attraktivt arbete utifrån tre grenar, arbetsförhållanden (work condition), arbetsinnehåll 

(work content) och arbetstillfredsställelse (work satisfaction) i en organisation. Syftet med 

metoden är att främja till en bättre arbetsplats genom att utveckla både organisation och 

medarbetare. Metoden är ett verktyg för att delaktigheten mellan medarbetare och ledning 

engagerar för att attrahera och konkurrera med andra organisationer (Åteg et al, 2004). Åteg et 

al (2011) tar även upp i sin forskning vad som är attraktivt för människan. Att kunna 

kombinera sitt arbete och privatliv är av stor betydelse för medarbetaren när denne ska 

definiera attraktivt arbete (Åteg et al, 2011). 

 

 
Figur 1: Kategorier och dimensioner i ett attraktivt arbete (Åteg et al, 2004) 
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Chefernas uppfattningar om vikten av mänskliga resurser är avgörande för att skapa attraktiva 

arbetsplatser. Rydell, Hedlund & Andersson (2014) har använt sig av en interventionsmetod 

som syftar till att skapa insikt bland chefer i små och medelstora företag gällande potentialen 

av mänskliga resurser. Metoden ska bidra till att ledning och chefer ändrar uppfattning om 

mänskliga resurser. Det betonas ofta att de anställda är en organisations viktigaste tillgång och 

att medarbetarna är nyckeln till framgång. Tyvärr behandlar många organisationer inte sina 

mänskliga resurser som en kapitalinvestering menar Rydell et al (2014). Ur ett strategiskt HR 

perspektiv är det underförstått att de anställda ska behandlas som en källa till strategiskt värde 

vilket bidrar till att öka företagets prestationer och hållbarhet. De anställda ska inte ses som en 

kostnad för organisationen utan som en tillgång och investering som kan innebära att 

organisationen får ökad avkastning.  

 

Attraktivt arbete fokuserar på att utveckla och utnyttja organisationens mänskliga resurser. Att 

förbättra arbetsplatsens attraktion är en kontinuerlig förändringsprocess som kan förklaras i sex 

steg: probleminsikt, lokal kunskap för utveckling, acceptans och förväntningar, val och 

användning av metoden samt implementeringar av rutiner och arbetsmiljöförbättringar. 

Probleminsikt är en förutsättning för att chefer ska kunna besluta att utveckla en 

förändringsprocess. Många organisationer kan bli bättre på att använda de mänskliga 

resurserna och därigenom påverka chefernas insikt och få dem att ändra sina föreställningar. 

Det är viktigt att fokusera på vad cheferna har för föreställningar om en attraktiv arbetsplats 

och betydelsen av de mänskliga resurserna för organisationer. Att cheferna får insikt kommer 

underlätta när olika åtgärder ska beslutas och detta kommer då förbättra organisationen 

(Rydell, Hedlund & Andersson, 2014). 

2.2 Vad är en grupp och dess definition 

 

För att processen Attraktivt arbete ska kunna utföras som en lärprocess behöver det finnas en 

grupp som genomför den. Det finns många olika definitioner vad en grupp är. Den största 

diskussionen grundar sig i hur många medlemmar som behöver ingå för att en grupp ska få 

kallas grupp. Svedberg (2012) menar att så fort en individ behöver anpassa sitt eget beteende 

gentemot en annan individ så är det grunden för en grupp (Svedberg, 2012). 

Jern (1998) menar att grupper existerar i psykologisk bemärkelse och att det inflytande 

individen har är minst lika avgörande som de individuella faktorerna inom individen i sig.  

Schein (1988) definierade begreppet psykologisk grupp där definition och avgränsning av 

grupp begreppet lyder: 

 

”En psykologisk grupp är ett antal människor som samspelar med varandra, är 

psykologiskt medvetna om varandra och uppfattar sig som grupp”  

(Schein, 1998, s 33). 

 

Jern (1998) delar denna uppfattning men anser även att en arbetsgrupp har flera definitioner 

som behöver lyftas fram. En arbetsgrupp arbetar med en uppgift som ger påtagliga och 

potentiellt mätbara resultat och att gruppens medlemmar dessutom har en gemensam historia 

och kan föreställa sig en gemensam framtid (Jern, 1998). 
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2.3 Individen i gruppen   

 

Det finns en samhällsvetenskaplig term som beskriver hur människor har en tendens att lägga 

skulden på andra. Det kallas ”det fundamentala attributionsmisstaget” och innebörden är att 

människor har en tendens att tillskriva eller attribuera karaktärsdrag till andras handlingar utan 

att ta hänsyn till andra faktorer. Att skulden läggs på chefen för de dåliga gruppresultaten, utan 

att ta hänsyn till strama budgetramar, bristande samarbete i gruppen eller brist på andra 

nödvändiga resurser är några exempel på attributionsmisstaget (Wheelan, 2005). Enligt 

Tengblad, Hällstén, Ackerman och Velten (2010) handlar ett bra medarbetarskap 

arbetstagarens inställning till sin arbetsgivare, arbetsuppgifter och kollegor. Genom att utveckla 

förmågan att ta ansvar över sin arbetssituation och utveckla ett bra medarbetarskap måste 

arbetstagaren finna en balans mellan sin roll som arbetstagare och privatliv (Tengblad et al, 

2010). Burke & Hutchins (2007) menar att motivation är en viktig faktor för individen. Genom 

att upprätta mål kan motivationen öka hos medarbetaren och på så vis vara en drivkraft för att 

vilja lära. Organisationer bör investera i motivation och ansvar för de som besitter viktig och 

kärnfull kunskap för verksamheten (Burke & Hutchins, 2007). Det är också viktigt att kunskap 

byggs upp genom integrationen mellan individer och ett kollektivt lärande, där processer 

identifieras som frambringar ett motivationsklimat för individen och på så vis genererar till ett 

högpresterande team (Wheelan, 2005). Ett framgångsrikt företag stöds av den högre 

engagerade ledningen, linjechefers implementering av ledningssätt och finansiering av 

lämpliga HR-rutiner (Boxall & Purcell, 2011). Finns motivationen att vilja lära ökar 

möjligheterna att gruppen kan skapa dialog och förståelse mellan varandra och på så vis bidra 

till ett kollektivt lärande (Parker, 2006). Filstad (2012) menar att gruppen behöver skapa tillit 

och förtroende mellan varandra för att individen ska kunna hantera sina känslor. Vidare 

diskuterar Filstad (2012) att medarbetare studerar gruppens olika identiteter och försöker finna 

en identitet som är socialt accepterade i gruppen och för individen själv. För att detta ska 

fungera behöver det finnas ett öppet och inbjudande klimat att som medarbetare våga utmana 

sig själv (Filstad, 2012). 

2.4 Regressiva och progressiva grupprocesser 

 

Något som behövs ta i beaktning när det kommer till grupprocesser är faktorer som regressiva 

och progressiva tendenser. Svedberg (2012) beskriver att när en grupp befinner sig i det 

regressiva stadiet handlar det om att välja det invanda och välbekanta framför det nya och 

okända. Du vet vad du har men inte vad du får vilket gör att gruppen väljer att stanna i 

tryggheten och inte gå vidare mot okänd mark. Svedberg (2012) förklarar vidare att om en 

grupp istället har en positiv inställning till att använda sig av progressivitet istället finns lusten 

att upptäcka nya upplevelser och nya utmaningar hos dem. Även om gruppen vill gå vidare och 

få nya erfarenheter så finns risken och rädslan för att misslyckas kvar. Regression som socialt 

försvar betyder att en grupp försöker undvika den naturliga ångest som beror på inre och yttre 

krav och villkor skriver Svedberg (2012) vidare. Väljer gruppen att gå mot 

progressionsintresset istället finns förutsättningar för att både utvecklas och lära sig något nytt. 

Svedberg (2012) förklarar vidare att grupper oftast har både progressions- respektive 

regressionstendenser vilket gör att vi är intresserade av nya erfarenheter men också kluvna 
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inför förändringar. Några exempel på försvarsmönster som kan uppstå är tystnad, förnekelse, 

syndabocksjakt och svart/vitt. Tystnad innebär att gruppen lyssnar men gör inga förändringar 

alls utan agerar vidare som om inget har hänt eller sagts. Gruppen har förhoppning om att talar 

man inte om det som skett så finns det inte heller. Förnekelse handlar om att den information 

som gruppen ges tas inte i beaktning. De lyssnar inte till det som sägs utan hör bara det som de 

vill höra. Syndabocksjakt betyder att gruppen söker en ofarlig syndabock som kan få gruppen 

att tänka på annat och därmed undvika att ta itu med problemet som är av vikt. Det sista 

exemplet svart och vitt påvisar att gruppen antingen har diskussioner som är fyrkantiga och 

stela eller extremt livliga med öppna konflikter. Gruppen kan endast se saken på ett sätt, sitt 

eget, allt annat är som bortblåst (Svedberg, 2012). 

2.5 Relationik 
 

Det är gruppen som skapar relationer i en organisation. Döös (2004) förklarar att det är genom 

relationerna som kompetens kan föras vidare och utveckla verksamheten, något som Döös 

(2004) relaterar som relationik. Döös (2004) diskuterar vidare att det är i interaktionen mellan 

människor som relationen skapas och det är i den processen som lärande kan ske. Det gäller för 

organisationen att skapa förutsättningar för medarbetarna att få tillgång till varandras 

kompetens och möjlighet att skapa denna interaktion för att kompetens ska kunna förflytta sig i 

organisationen. Därför är det viktigt när förändringar ska ske att ledningen har förståelse för 

hur relationer mellan medarbetare kommer att förändras. Att skapa relationer sker naturligt och 

ständigt i en organisation, i mötet mellan individerna där kommunikation används för att dela 

med sig av kunskap. Det är när den förmedlade kunskapen praktiseras som en relation mellan 

individerna förbättras och på så vis har relationik uppstått och kunskapen kan klättra uppåt i 

organisationen (Döös, 2004). 

 

Ellström (2008) beskriver miljön som en viktig faktor för att lärandet ska uppstå. Om lärmiljö 

är begränsad är det omöjligt för medarbetarna att skapa relationer och utbyta kunskaper med 

varandra. Vidare behöver det finnas en förståelse för betydelsen av lärandet hos ledningen och 

skapa dessa möjligheter (Ellström, 2008). Kira (2003) beskriver tydligt hur ledningen ska 

förvalta sina medarbetare på ett effektivt och skonsamt sätt för att inte medarbetaren ska 

förbrukas. Förbrukas medarbetaren finns ingen energi för lärande eller att bygga relationer och 

på så vis kan inte kompetens förflyttas inom organisationen (Döös, 2004). 

2.6 Relationiken för det kollektiva lärandet 

 

När medarbetarna skapat relationik behöver det finnas en arbetsmiljö som stödjer relationerna.  

Filstad (2012) menar att människan förvandlar sin kunskap till kompetens när individen har 

haft tid till att reflektera och praktisera vad den lärt sig. Vidare diskuterar Filstad (2012) att det 

är i den sociala interaktionen tillsammans med andra som människan skapar möjligheten att 

utvecklas. Filstad (2012) har med olika undersökningar dragit slutsatser att medarbetare gärna 

delar med sig av sina kunskaper till övriga deltagare, förutsättningen är däremot att det finns ett 

förtroende bland gruppmedlemmarna och att tid finns för att dela med sig (Filstad, 2012). 
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Kira (2003) menar att arbetet i dag är komplext i och med den globalisering och förändring 

som organisationer står inför. Därför är det viktigt att ledningen har en positiv syn på 

medarbetaren och inte förbrukar individens kompetens utan låter personen växa och utvecklas 

(Kira, 2003). Ellström (2008) diskuterar betydelsen av vilken lärmiljö organisationen har. En 

stödjande miljö påverkar positivt på medarbetarna, de vågar chansa och prova sig fram. Den 

begränsade lärmiljön, begränsar medarbetarna att se möjligheter och kan skapa något som 

Granberg (2009) refererar till inlärd hjälplöshet. Detta beteende utvecklas när medarbetaren 

möter på motstånd gällande sina idéer och lärande som sedan kan resultera i att individen 

tappar förtroende på sig själv att någonsin lyckas (Granberg, 2009). Detta motstånd menar 

Döös (2004) hindrar kompetensen att förflytta sig mellan olika individer i organisationen och 

på så vis minskar utvecklingsmöjligheten inom verksamheten. Även Illeris (2004) diskuterar 

vad betydelsen av lärmiljön för att lärprocessen ska fungera och menar att lärandet sker i 

samspel mellan individen och miljön. Han påpekar att lärandet på arbetsplatsen utgår från tre 

dimensioner, den tekniskt lärande organisationen, den sociala inlärningsmiljön och den 

anställdas arbetsprocesser (Illeris, 2004). Lawer (2006) menar att när organisationer skapar 

utrymmen där medarbetarna kan integrera sig med varandra ökar möjligheterna till interaktion 

och utbyte av kunskap. Karakas (2011) visar med sin forskning vilken betydelse positiv 

inställning har för lärandet. Genom att skapa ett klimat som uppmuntrar till kreativitet, 

samhörighet och gemenskap gynnas även motivationen (Karakas, 2011).  

 

Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Senge (1995) beskriver att den ska vara 

en lärande organisation precis som Filstad (2012)  även förklarar att det är viktigt att veta 

skillnaden mellan organisationslärande och lärande organisationer. En lärande organisation har 

ett mer praktiskt angreppssätt och fokuserar på hur organisationer konstruerar och förbättrar 

lärandet. Organisationslärande däremot avser de läroprocesser som sker i organisationen men 

också organisationens och de anställdas relationer till externa intressenter, kunder, 

konkurrenter och liknande förklarar Filstad (2012) vidare. I en lärande organisation beskriver 

Senge (1995) fem inlärningsprinciper: Systemtänkande, Personligt mästerskap, Tankemodeller, 

Gemensamma visioner och Teamlärande, och dessa tillsammans bidrar till ett kollektivt 

lärande (Senge, 1995). Det första steget till en lyckad organisation är att komma tillrätta med 

dessa steg. Med hjälp av dessa fem discipliner kan en organisation utveckla sin förmåga att 

både vara kreativ och innovativ. Att skapa en lärande organisation är en process som behöver 

pågå kontinuerligt. När kunskapen ökar kommer även medvetandet om den egna okunnigheten 

öka. Det är viktigt att förstå att vi är en del av ett större sammanhang (Senge, 1995). 

2.7 Kommunikation 

 

För att utbyte av kompetens ska kunna infinna sig behöver medarbetarna kunna förstå vikten av 

kommunikation. Nilsson & Waldermanson (2007) menar att kommunikation innebär att 

människan både tar emot och delar information med någon och det utgör en gemenskap. Det är 

via kommunikationen som individer blir påverkade av andras uppfattningar och inställningar. 

Kommunikation bygger på tecken och koder och beroende på kultur, värderingar och normer 

tolkas dessa. Detta kan bidra till misstolkningar och missförstånd, något som Nilsson & 

Waldermanson (2007) tar upp som en beräkning när kommunikation sker. Enquist (1994) 
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menar att kommunikationen är ett samspel mellan olika parter men individerna behöver inte 

dela samma gemensamma uppfattning, utan det är förståelsen för vad som förmedlas som är 

det viktigaste. Jacobsen & Thorsvik (2008) diskuterar vikten i att förstå hur kommunikation 

fungerar för att parterna ska få en förståelse för varandra. När information ska delas med andra 

finns ett flertal parametrar att ta hänsyn till. För det första behöver avsändaren koda 

informationen som ska förmedlas genom att kunna formulera och uttrycka det som ska sändas. 

Detta kan ske med tal, symboler eller kroppsspråk. Därefter behöver avsändaren fundera på hur 

informationen ska förmedlas, tillexempel muntligt eller med brev. Nästa steg i processen är att 

för mottagaren att avkoda budskapet så som det uppfattas och det är här som författarna menar 

att problem kan uppstå. Hur vi tolkar den information som mottagits är av vikt i hur vi sedan 

kommer att svara tillbaka till avsändaren. Därför menar Jacobsen & Thorsvik (2008) att 

fördelen när information ska förmedlas är det mest effektiva sättet muntligt. Här kan då 

mottagaren få möjlighet att fråga om den uppfattat budskapet på ett korrekt sätt och avsändaren 

kan ge feedback omgående. En dialog har skapats och möjligheten till förståelse påbörjats 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

 

 

 

Figur 2: Kommunikationsprocessen (Jacobsen och Thorsvik 2008, s. 296)  

2.8 HR´s funktion i organisationen 

 

HR har en viktig funktion i utvecklingsarbetet både gällande personal och verksamhet. Boxall 

& Purcell (2011) beskriver att HRM på ett effektivt och strategiskt vis ska förvalta och 

utveckla organisationen så att den blir konkurrenskraftig gentemot omvärlden. De menar att för 

en organisation ska kunna överleva i en omvärld som ständigt förändras behöver en strategisk 

utveckling ske inom verksamheten som både är hållbar och konkurrenskraftig. HR´s funktion 

blir att kunna tillgodo se de behov som verksamheten behöver och kommer kunna behöva i 

framtiden (Boxall & Pursell, 2011). Ulrich & Brockbank (2007) menar att HR kan delas in i 

fem olika delar där de har olika roller inom organisationen. Beroende på vilket område HR 
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agerar inom ska det ges förutsättningar för att kunna utveckla verksamheten så denne blir 

konkurrenskraftig gentemot omvärlden (Ulrich & Brockbank, 2007). 

 

 

Figur 3: De fem olika delarna av värdeskapande HR (Ulrich & Brockbank, 2007:20) 

HR´s funktion är att främja och skapa möjligheter och utrymme för medarbetarna att utveckla 

sin kompetens (Boxall och Purcell, 2001). Genom att HR skapar dessa förutsättningar för 

medarbetarna, kan de integrera sig med varandra. Därmed uppstår relationik vilket utvecklar 

organisationen (Döös, 2004). 
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3. Metod 
 

 

I följande avsnitt beskrivs hur vi har gått tillväga med denna studie. Vi tar upp vilket metodval 

som har valts, forskningsetik, forskningsansats, urval, genomförande samt metodkritik 

 

 

3.1 Hermeneutik 
 

Hermeneutik är läran om tolkning eller läran om förståelse. Begreppet kommer från grekiskan 

och betyder tolka, utlägga, förkunna (Norstedts ordbok, 2006). Hermeneutiken omfattar 

tolkning av litterära texter inom litteraturvetenskap eller försök till förståelse inom 

socialfilosofin. Det är en forskningsmetod där tolkningen är den centrala delen (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Med hjälp av detta perspektiv ville författarna försöka fånga deltagarnas 

upplevelser och uttryck. Detta kan användas för att besvara frågor som vad, var, hur och varför 

som i sin tur hjälper till att tolka deltagarnas svar från insamlandet av data i processen. Något 

som behövs tas i beaktning är att tolkningen kommer att tolkas utifrån författarnas iakttagelser 

och tidigare erfarenheter av denna process.  

3.2 Metodval 

3.3 Aktionsforskning 

 

Aktionsforskning förknippas vanligtvis med praktiska, småskaliga forskningsprojekt enligt 

Denscombe (2009). Det finns fyra utmärkande drag som definierar aktionsforskning: praktisk 

inriktning, förändring, cyklisk process och deltagande. Praktisk inriktning syftar till att ta sig 

an verkliga problem och frågor som i huvudsak finns i organisationsmässiga miljöer. 

Förändring innebär att ta itu med praktiska problem och få större kännedom om fenomen och 

företeelser. Cyklisk process handlar om att de inledande resultaten i forskningen ger möjlighet 

till förändringar som vidare implementeras och evalueras för fortsatta undersökningar. Det sista 

draget deltagande vill lyfta fram att det är viktigt att alla deltagarna är aktiva i processen och 

inte passiva (Denscombe, 2009). Aktionsforskning används för att skapa en reaktion som ska 

leda till förändring. För att detta ska kunna ske behöver forskaren vara aktiv och delta i 

processen. Detta är något som enligt Holme och Solvang (1997) karaktäriserar 

aktionsforskningen. De förklarar vidare att det är genom integrationen som kunskap och 

erfarenhet utbytes. Genom att få denna kunskap ska det vidare leda till förändring av 

verksamheten. För denna studie var cyklisk process och deltagande viktiga faktorer för att 

processmetoden skulle kunna genomföras med fokusgrupperna. Deltagarna behövde aktivt 

delta i processen och studien skulle resultera i att öka förståelsen mellan varandra. Praktisk 

inriktning och förändring var två delar som också var av väsentlighet för studien eftersom det 

handlar om att deltagarna får lyfta verkliga problem som de upplever finns på arbetsplatsen, 

och även få möjlighet att göra en förändring om deltagarna kände att det behövdes. 

  

Fördelarna med aktionsforskning förklarar Denscombe (2009) vidare är bland annat att den 

lyfter de praktiska problemen på ett positivt sätt med direkt återkoppling från resultat till 
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praktik. Den är även till personlig nytta för deltagaren eftersom denne genomgår en personlig 

utveckling. Aktionsforskning bidrar till att alla deltagare som medverkar i forskningen kan öka 

sin uppskattning och respekt för deltagarnas kunskaper. Det kan även finnas nackdelar med 

denna forskning menar Denscombe (2009). Några av nackdelarna som kan lyftas upp är att 

deltagarna som engageras i denna process begränsar forskningens ramar då resultatet påverkas 

och kan generaliseras. Även integreringen av denna forskning begränsar möjligheterna att 

utöva kontroll över faktorer som är av vikt för processen. Aktionsforskningen kan även ha en 

tendens att medföra ett extra moment för deltagarna och i synnerhet i de tidiga stadierna innan 

några fördelar har visat sig i form av ökad effektivitet förklarar Denscombe vidare (2009). 

Aktionsforskning valdes dels för att det passar utmärkt när deltagarna behöver vara aktiva och 

delaktiga i processmetoden Attraktivt arbete, för att den har direkt återkoppling från resultat till 

praktik samt är av personlig nytta för deltagarna. Utförandet av processmetoden förändrades 

inte mellan omgångarna, däremot skilde sig diskussionerna i de olika fokusgrupperna. 

 
 

3.4 Fokusgrupper, observation och processledare 

 

Fokusgrupper består av en liten grupp människor som utgör ett särskilt sätt att utnyttja 

gruppdynamik. Syftet med dessa grupper är att undersöka uppfattningar, attityder, känslor och 

idéer inom ett specifikt område. I denna studie har inte några undersökningar gjorts. Vi 

använde fokusgrupper för att utveckla kollektivt lärande hos medarbetarna och även förstärka 

relationiken inom organisationen.  Det finns tre viktiga och utmärkande drag för fokusgrupper: 

sammankomsten har ett fokus, interaktionen inom gruppen är ett sätt att få fram information 

samt moderatorns uppgift som är att underlätta gruppinteraktionen. Under ett fokusgruppsmöte 

bör alla deltagare uppmuntras för att diskutera det aktuella ämnet som området berör. Det är 

interaktionen mellan gruppmedlemmarna som hjälper till att förstå resonemangen bakom de 

åsikter och synpunkter de uttrycker (Denscombe, 2009).’ 

 

Fokusgrupper är den mest lämpade kvalitativa metoden för att undersöka deltagarnas 

resonemang och även bakomliggande faktorer som kan tänkas förklaras varför människor har 

olika åsikter och uppfattningar. Ämnet som diskuteras är något som deltagarna har kännedom 

om, t.ex. att de är verksamma inom samma yrke (Denscombe, 2009). För denna studie är 

fokusgruppernas deltagande en viktig parameter. Genom deltagande där alla människor får 

lyfta sina åsikter och idéer kan fokusgruppen tillsammans komma fram till ett gemensamt 

resultat som alla kan stå bakom. Genom fokusgruppen finns en koppling till observation som 

metodform. Detta för att en deltagande observation kan förekomma under fallstudier av 

processledarna enligt Denscombe (2009). En processledare är den/de person/personer som 

leder och ansvarar för själva processgruppen. En observation betyder att 

processledaren/ledarna ser vad deltagarna gör, dokumenterar det, analyserar och tolkar det som 

har observerats (Denscombe, 2009). Observationer kan med fördel användas i denna studie då 

det är vägen till resultatet som är det intressanta och inte hur deltagarna diskuterar för att 

komma fram till ett resultat. Vidare beskriver Andersen (2012) att deltagande observation är en 

användbar metod för att kunna utforska olika förhållanden som exempelvis att vi vet mycket 

lite om fenomenet, så som en nybildad grupp, eller att det uppstår stora skillnader mellan de 
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åsikter som kommer upp av gruppmedlemmarnas egna uppfattningar (Andersen, 2012). Denna 

studie hade två processledare som därmed kunde göra olika observationer hos samma 

fokusgrupp. Processledarna dokumenterade sina observationer i ett kollegieblock, 

fotograferade bilderna på resultatet och skrev ned olika citat från deltagarna som var 

intressanta att få med i studien. Vidare dokumenterade processledarna under hela processen 

olika stödord när äpplena placerades ut för att påminnas om de diskussioner som fördes. Valet 

att inte använda diktafon, mobiltelefon eller videoupptagning var att deltagarna inte skulle bli 

obekväma i situationen då detta kunde ha påverkat resultatet.  

 

Det finns både för- och nackdelar med att använda fokusgrupp som metod. Fördelen är att 

interaktionen mellan deltagarna kan lättare ge upphov till att idéer genereras som vidare kan 

utgöra en grund till förbättring av fokusområdet. Nackdelen är att en gruppdiskussion kan 

resultera i att alla deltagare inte vågar eller får möjlighet att komma till tals (Denscombe, 

2009). Användningen av aktionsforskning kan bidra till att fokusgrupperna blir delaktiga i 

processen och där alla är tvungna att komma till tals, dessutom kommer deltagarna behöva 

agera aktivt då själva processen i sig behöver engagemang (Denscombe, 2009). I denna studie 

användes aktionsforskning och fokusgrupper där processledarna fick möjlighet att iaktta och 

observera hur deltagarna agerade med varandra. Valet av denna metod lämpade sig bäst i 

denna studie då observationer skulle göras under fokusgruppernas deltagande i processen.  
 

3.5 Forskningsansats 

 

Deduktiv ansats brukar kallas för bevisföringens eller tänkandets väg och induktiv ansats 

brukar kallas för upptäcktens väg. Både deduktion och induktion anger tillvägagångssätt och 

därifrån kan vetenskapliga slutsatser dras (Andersen, 2012). Denna studie använde sig av en 

abduktiv ansats som är en kombination av dessa två. Studien har båda ansatserna eftersom 

processledarna observerade fokusgrupperna under processen och därigenom analyserat 

iakttagelserna som gjordes. Patel & Davidsson (2011) beskriver att forskaren utifrån 

gemensamma principer och befintliga teorier kan komma fram till olika slutsatser om enskilda 

händelser (deduktiv). I induktiv ansats handlar det om att forskaren samlar in empiri som sedan 

analyseras och därmed skapas en ”ny” teori. Ansatserna är lika viktiga då det både handlar om 

enskilda händelser som kommer upp mellan deltagarna samtidigt som författarna får analysera 

och diskutera insamlad data och därigenom komma fram ett resultat. Då deltagarna lyfter olika 

åsikter och idéer under processens gång är det av vikt att processledarna är medvetna om att 

diskussioner som uppkommer under processen behöver analyseras och bearbetas för att få fram 

ett tillförlitligt resultat. 

3.6 Attraktivt arbete som en kollektiv lärprocess 
 

En process är enligt författaren Boghard (2011) en serie aktiviteter, förändringar eller 

funktioner som leder fram till ett resultat. Metoden, Attraktivt arbete, grundar sig i att 

medarbetarna med hjälp av ett träd med grenarna arbetsförhållanden, arbetsinnehåll och 

arbetstillfredsställelse gemensamt komma fram till vad de anser är ett attraktivt arbete och 

därefter se hur de kan främja till detta (Åteg, Hedlund & Pontén, 2004). 
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Åteg et al har utformat en processmetod genom att deltagarna får fylla i enkäter samt arbeta 

med processträdet och dess äpplen för att komma fram till ett resultat (Se Bilaga 1). 

Processträdet som har tre grenar består av olika löv som är namnsatta med olika ord. Äpplena 

har i sin tur också olika ord som vidare ska sättas fast på respektive gren. Själva processen ska 

leda till en Attraktiv arbetsplats för deltagarna. Slutresultatet är det som är det väsentliga i 

denna process och inte hur deltagarna kommer fram till resultatet (Åteg et al, 2004). 

 

Denna studie inspirerades av Åteg et al´s (2004) processmetod, Attraktivt arbete och 

anpassades därefter för att kunna fungera för studien. Processledarna utformade en 

processmetod där processträdet och dess äpplen användes, men istället för att deltagarna skulle 

fylla i enkäter fick de aktivt diskutera med varandra om vad äpplena betydde för var och en. 

Deltagarna fick processa modellen i flera olika omgångar i mindre fokusgrupper, samt 

diskutera de olika resultaten med varandra. Därefter fick de i en större fokusgrupp komma 

överens om slutresultatet och därigenom sätta fast äpplena på rätt gren enligt deras slutresultat. 

Deltagarna fick slutligen upprätta en handlingsplan för att lyfta fram vad som eventuellt 

behövde förbättras eller behålla och vårdas. Genom att utforma processmetoden på detta sätt 

fick deltagarna större frihet att reflektera och kunna kommunicera med varandra. 

Processmetoden Attraktivt arbete som process skulle ge en ökad förståelse hos deltagarna, 

dessutom skulle en ökad förståelse infinna sig hos deltagarna om individers olikheter i samma 

situation. Genom att utforma processmetoden på detta sätt kunde deltagarna utforma en 

handlingsplan på ett effektivt sätt då de gått igenom processmetoden i flera olika omgångar, 

och därigenom kommit fram till ett gemensamt resultat. Fokus i denna studie med hjälp av 

Attraktivt arbete metoden var hur deltagarna resonerade istället för vad slutresultatet blev. 

3.7 Urval 

Deltagarna valdes ut av arbetsplatsens produktionschef. Tre olika fokusgrupper bestod av olika 

deltagare som var både medarbetare och chefer. Tre olika datum och dagar planerades där 

studien genomfördes med de olika grupperna som fick delta i processen attraktivt arbete. Dessa 

dagar och tider var: 20/1 kl. 12-16, 21/1 kl. 12-16, och 27/1 kl. 10.30–15.00. Varje fokusgrupp 

bestod av 9-11 stycken deltagare, blandat manligt/kvinnligt där åldern var mellan 25-65 år. 

Medarbetarnas olika arbetsområden representerade administrativt, kundtjänsten, miljö och 

teknik samt återvinningspersonal. Gruppernas sammansättning utfördes av produktionschefen 

och författarna blev tilldelade både dag, tid, plats och grupp. Produktionschefen sammansatte 

grupperna så ålder, kön och arbetsområde skulle vara jämt fördelat mellan medarbetarna. Detta 

gjordes för att grupperna skulle ha olika bakgrund och arbetsuppgifter för att få en ökad 

förståelse för varandra. Alla som valdes ut av produktionschefen deltog i studien utom en 

person som hade fått förhinder den aktuella dagen. Detta bortfall har inte påverkat studien i sin 

helhet. 

3.8 Genomförande  

Processen genomfördes i ett konferensrum på huvudkontorer och tiden som sattes för dessa var 

fyra timmar. Eftersom denna studie är beställd av organisationen som studien gjordes för finns 

inget speciellt urval menar Denscombe (2009). Detta är för att fokusgrupperna som författarna 
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gjorde processen med var utvalda av produktionschefen för organisationen. Deltagarna fick 

under cirka fem minuter tänka var och en om hur deras drömarbetsplats såg ut. Deltagarna fick 

instruktioner att när de vaknade upp morgonen därpå skulle de vara på sitt drömarbete och 

därigenom beskriva hur den såg ut. Därefter fick var och en berätta om vad de hade kommit 

fram till. När detta var gjort delades deltagare in i två fokusgrupper eftersom de var så pass 

många. Processledarna ville att alla skulle komma till tals i gruppen och att dela in deltagarna i 

två mindre grupper ökade därmed chansen till att alla fick möjlighet att yttra sig. Första 

gemensamma övningen var att konstruera en drömarbetsplats. Deltagarna skulle i varje grupp 

komma överens om hur äpplena skulle placeras på trädet. Processledarna hade tagit med 

material som finns för processen Attraktivt arbete (träd, äpplen). Deltagarna fick under 45 

minuter komma överens om hur äpplena skulle placeras på trädet. När båda grupperna var 

klara fick grupperna byta platser med varandra och jämföra sina respektive träd vad som 

skiljde dem åt. Deltagarna fick diskutera fritt om hur och varför äpplena placerades på det 

sättet som de gjorde. Därefter fick deltagarna en kort paus på cirka tio minuter. 

 

Den andra gemensamma övningen var att konstruera hur den nuvarande arbetsplatsen såg ut, 

detta gjordes under cirka 45 minuter. I denna övning ingick även att argumentera varför 

äpplena var utplacerade som de var på grenarna och anteckna ned detta. Dessa argument fick 

deltagarna använda sig av när grupperna fick byta plats och jämföra sina respektive träd och på 

vilket sätt de skiljdes åt. Deltagarna hade en kort paus efter denna övning i cirka 10 minuter. 

Den sista övningen var att alla deltagare tillsammans fick konstruera sin nuvarande arbetsplats 

igen. Till hjälp hade de sina nedtecknade argument för att kunna komma överens och förstå 

varandra i hur deltagarnas olika tankeverksamhet fungerade. Denna övning tog cirka 1.5 timme 

att genomföra och deltagarna fick även en kort rast efteråt på cirka 15 minuter. Det sista 

momentet i denna process var att deltagarna fick upprätta en handlingsplan. Detta för att 

dokumentera vad de ska satsa på eller arbeta mer med. Deltagarna fick välja tre – fem områden 

som de ville utveckla, behålla eller vårda för att knyta ihop diskussionerna som hade förts 

under Attraktivt arbete process modellen. 

3.9 Forskningsetik  

 

Vid datainsamling, publicering och analysprocess är det viktigt att forskaren är etisk vilket 

innebär att deltagarnas värdighet, rättighet och integritet respekteras. Det är viktigt att 

poängtera att människor aldrig får tvingas att delta i forskning, utan deltagandet ska alltid vara 

frivilligt. Forskaren ska även informera deltagarna om forskningsuppgiftens syfte och att 

undersökningsdeltagarna ska ges konfidentialitet. Vidare beskrivs det att deltagarna måste ge 

sitt samtycke, vilket innebär att de har rätten själva att bestämma om de vill medverka i 

undersökningen (Denscombe, 2009). Deltagarna informerades om dessa förutsättningar innan 

studien startade. Deltagarna fick även ge godkännande till att bilder tas på de kommande 

resultaten. Insamlingen av data behandlades konfidentiellt som även Denscombe (2009) samt 

Kvale & Brinkmann (2009) tar upp som en viktig del ur forskningssynpunkt.  
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3.10 Metoddiskussion 

 

Aktionsforskning valdes som metod till denna studie eftersom den används i småskaliga 

forskningsprojekt enligt Denscombe (2009). Denna metod lyfter de praktiska problem på ett 

positivt sätt som även genererar återkoppling från resultat till praktik. Vidare diskuterar 

Denscombe (2009) att deltagare som medverkar ämnar öka sin uppskattning och respekt 

gentemot andra deltagare och deras kunskaper eftersom alla är aktiva och delaktiga. Valet av 

aktionsforskning som metod i denna studie var en fördel då den är av personlig karaktär för 

deltagarna när de genomgår en större medvetenhet mot andra deltagare samt personlig 

utveckling. Dessutom har processledaren en viktig roll då både observationer och iakttagelser 

skapas under processmetoden. Då denna studie är en beställning från företaget har 

medarbetarna inte själva valt att medverka i undersökningen. Detta kan ha påverkat resultatet 

genom att de inte har lyft fram åsikterna på rätt sätt, eller delgett hela sanningen om hur de 

egentligen tycker att arbetsplatsen är. Vidare kan resultatet påverkats av att processledarna var 

en del av processen, vilket är en av betydande del för att aktionsforkning ska kunna 

genomföras. När processledaren är aktiv i processen finns risk för att denne tappar sin 

objektivitet och blir påverkad av de andra deltagarna och kan inte urskilja på vad som faktiskt 

sker. Det är av betydande karaktär att veta vilken roll processledarna har vilket kan påverka hur 

gruppen utvecklas menar Kvale & Brinkmann (2009). Processledarna behöver hitta en balans 

mellan att underlätta gruppinteraktionen men även förhålla sig neutral. Det är gruppen i sig 

som ska komma fram till ett resultat tillsammans utan påverkan av processledarna (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

 

Vår roll som processledare kan ha påverkat studiens resultat eftersom vi uppmuntrade 

deltagarna att lyfta sina åsikter då de ibland stannade kvar i en diskussion vid ett ord och inte 

kom vidare. Vi försökte få deltagarna att komma vidare i diskussionen genom att uppmuntra 

dem att resonera vidare, något som är en del av metodvalet aktionsforskning. Däremot var vi 

två processledare under processen vilket är till fördel för att kunna behålla objektiviteten och 

inte tappa fokus på vad som händer under processen och på deltagarna, vilket i slutändan inte 

påverkade slutresultatet. Detta kan skapa en bredd i tolkningen vilket är av positiv karaktär. 

Något som Kvale & Brinkmann (2009) även belyser är att denna metod kan vara att föredra då 

själva diskussionsgruppen blir mer naturlig än om det skulle varit enskilda intervjuer som kan 

utgöra att processledarna endast får svar på de frågor som ställs i just det tillfället. Fokusgrupp 

är en effektiv intervjuteknik där många åsikter och idéer kan komma fram på relativt kort tid 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

För att denna studie skulle kunna genomföras var det av stor väsentlighet att fokusgrupperna 

var tillgängliga och aktiva under processen. Utan fokusgrupper skulle inget resultat finnas att 

analysera. Metodvalet har både för och nackdelar. Nackdelarna med fokusgrupper är att 

deltagarna riskerar att påverkas av varandras åsikter. Däremot för denna studie var detta 

nödvändigt för det var hur deltagarna påverkades och agerade under processen som var av 

värde. Deltagarna kan även tycka olika i olika gruppkonstellationer vilket även kan generera att 

ett visst grupptryck då någon kanske inte gör sin röst hörd eller att någon deltagare tar större 

plats i diskussionen än andra. Konstruktionerna av grupperna gjordes av produktionschefen 
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vilket dessutom kan ha påverkat det slutgiltiga resultatet. Vidare kan viktiga åsikter från 

deltagare som inte yttrar sig nämnvärt falla bort under en fokusgrupp vilket också är en nackdel 

med metoden.  

 

Något som också är relevant att beakta vid vetenskaplig forskning är validitet och reliabilitet. 

Validitet handlar om att se till att man verkligen mäter det man har tänkt sig att mäta. Den 

hänvisar till noggrannhet, precision och lämplighet gällande den forskningsfråga som 

undersöks. Reliabiliteten anger istället hur det mäts, att det mäts med noggrannhet och på rätt 

sätt (Bjereld, 2009). Dessa två begrepp behöver också tolkas och användas lite olika beroende 

på om det handlar om en kvalitativ eller kvantitativ undersökning då det är svårare att mäta 

reliabilitet och validitet hos kvalitativa data än vad det är hos kvantitativa. Detta beror på att 

kvalitativa data handlar om känslor och tyckanden som framställs genom ord. Kvantitativa data 

handlar till exempel om antal och mängder, det framställs med siffror och är därför enklare att 

mäta menar Denscombe (2009).  

 

I studien har kvalitativ metod använts som gör det svårare att få fram precision och 

noggrannhet i resultatet. Däremot kan denna metod hjälpa till att verkligen få fram vad 

deltagarna anser i olika situationer. Processmetoden genomfördes under fyra timmar på varje 

fokusgrupp, vilket var en nödvändig tid för deltagarna att skulle få möjlighet att bearbeta och 

hinna reflektera under processens gång. Fokusgrupperna genomförde processmetoderna i ett 

konferensrum på arbetsplatsen vilket kan ha påverkat resultatet då medarbetarna var kvar på 

arbetsplatsen. Denna studie hade två processledare som observerade och dokumenterade 

fokusgruppernas agerande under processens gång. Resultatet fotograferades och 

sammanställdes tillsammans med den skriftliga dokumentationen vilket stärker reliabiliteten i 

denna studie. Fotografierna som togs under processen användes som ett 

arbetsmaterialkomplement till observationerna och finns därför inte med som bilaga.  
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4. Resultat 
 

 

I detta avsnitt presenteras empirin utifrån processledarnas tolkningar från processmetoden 

Attraktivt arbete. Deltagarna fick under processmetoden utföra två olika moment. 

Drömarbetsplatsens utformande och den befintliga arbetsplatsen nuvarande förhållande. 

Fokusgrupperna blev indelade i två mindre grupper i början av processen för att sedan bli 

sammanslagna till en stor grupp när den slutgiltiga övningen skulle utföras. Därefter 

upprättades det en handlingsplan kring det som deltagarna önskade förbättra och bibehålla. 

 

 

4.1 Attraktivt arbete som en kollektiv lärprocess 

 

Deltagarna hade större svårigheter att lösa uppgiften den befintliga arbetsplatsen än vad de 

hade med drömarbetsplatsen. Detta grundade sig i att det var betydligt större skillnader i vad de 

värdesatte och vad de hade för arbetsuppgifter. De utryckte tydligt till processledarna att 

anledningen var att de hade olika befattningar inom organisationen och att de hade svårt att se 

äpplenas likheter kopplade till deras arbetsförhållande.  

 

Deltagarna i tre av grupperna fick igång en diskussion med hjälp av begreppen på äpplena och 

löven som hade fler definitioner. Begrepp som relationer, stimulans, erkänsla och variation 

skapade livliga diskussioner mellan deltagarna och det var där de såg hur olika de tänker kring 

samma begrepp. Deltagarna visade på en aktiv diskussion där motfrågor kunde ställas, som 

ledde dem vidare till ett slutresultat. Vissa av begreppen kunde deltagarna i en av 

fokusgrupperna inte alls definiera eller komma överens om vad de betydde och några begrepp 

diskuterades inte alls. Deltagarna i en av fokusgrupperna löste uppgiften utan att reflektera om 

betydelsen av äpplena. De placerade enbart ut dessa äpplen på trädet utan diskussion. När 

smågrupperna i denna fokusgrupp blev sammanslagen för att utföra uppgiften den slutgiltiga 

arbetsplatsen tillsammans en sista gång, började några från den regressiva gruppen bli mera 

aktiva och diskussion uppstod. Det fanns däremot fortfarande deltagare som inte var aktiva. 

 

Deltagarna fick utrycka sin åsikt, aktivt lyssna på varandra och samarbeta för att försöka lösa 

uppgifterna. Några observationer som gjordes var att metoden fick deltagarna att förstå vikten 

av att skapa goda relationer för att kunna lära av varandra, samt på vilket sätt dessa relationer 

ska vårdas genom den handlingsplan som upprättades. Begreppet relation var det äpplet som 

alla deltagare hade gemensamt att vårda samt bibehålla. Däremot hade grupperna svårt att 

komma fram till hur och i vilka olika sammanhang relationer uppstår. Till exempel att säga hej 

till varandra var hos vissa deltagare inget som ansågs vara viktigt för att bibehålla en god 

relation. De ansåg att aktiviteter så som julfest någon gång ibland var det som stärkte 

relationerna, medan andra uttryckte att det är hur man är gentemot varandra i det vardagliga 

arbetet som vårdar relationerna. Denna diskussion uppstod när handlingsplan skulle upprättas. 

När gruppövningen var över utryckte deltagarna att det var en rolig och givande övning och 

såg sig ha fått mer kunskap om varandra och även förståelse hur andra tänker.  
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4.2 Gruppsammansättning 

 

Majoriteten av deltagarna var aktiva och engagerade i uppgifterna som skulle utföras. De 

deltagare som visade detta engagemang upplevdes ha mer tillit till varandra och observationen 

var att de var mer avslappnade i både i den miljön där uppgiften gjordes och utförandet av 

uppgiften.  

 

Gruppsammansättningen i en av grupperna var inte den optimala eftersom det fanns roller i 

gruppen som inte riktigt kom överens. Några av deltagarna var inte intresserade av att vilja 

diskutera utan avslutade diskussionerna på ett snabbt och ohövligt sätt. Detta gjordes genom att 

avbryta och avsluta diskussionen när de övriga deltagarna ville skapa dialog. Medarbetarna 

beskrev att de tidigare utsatts för andra former av grupprocesser som inte har varit 

framgångsrika, vilket gjorde att de trodde att även denna process skulle få samma utfall som 

tidigare. Deltagarna utryckte en irritation att behöva utföra dessa grupprocesser då de ansåg att 

det tog tid och var onödiga. Detta resulterade i att några av deltagarna löste uppgiften med 

skämt istället för att gå in i konflikter. Vissa respekterade varandra men engagemanget för 

uppgifterna kunde emellanåt gå överstyr. Hårda ord och hög volym florerade bland deltagarna. 

Deltagarna ansåg att organisationen har satsat mycket tid och energi på att utföra olika former 

av grupprocesser, och även om de tyckte det tog mycket tid och energi så var de ändå nöjda 

med att organisationen satsade på medarbetarna på det viset. 

 

Observationer som gjordes på gruppsammansättningen var att vissa i gruppen visade även 

irritationer mellan varandra och hade en dålig inställning gentemot varandra. I en av grupperna 

blev en av deltagarna utfryst från resten av gruppen vilket resulterade i att denne inte ville delta 

utan satt tyst. Det förekom motstånd både i att utföra uppgiften men också vilja att dela med 

sig av sina åsikter. 

4.3 Kommunikationens betydelse för relationiken 
 

Under processens gång uppstod även andra samtalsämnen som inte var relaterade till 

processen. Deltagarna var överens om att det fanns konflikter som inte blivit utredda. Ett 

exempel på sådant samtalsämne var det klassiska, gällande diskmaskin, som resulterade i en 

het diskussion. Anledningen till varför dessa samtalsämnen kom upp var att de inte kom 

överens på grund av att det var många underliggande definitioner på äpplena: resultat, lojalitet 

och fysiskt aktivitet exempelvis. Vissa deltagare utryckte att vad de än sa så spelade det ingen 

roll för det var inte av betydelse i alla fall. Det fanns även ett motstånd hos några att inte ändra 

sin åsikt och de var inte heller intresserade av att höra vad någon annan hade att tillföra. 

Reaktioner som observerades var att någon blev arg, några satt tysta, några iakttog varandra 

och vissa skakade på huvudet. En av deltagaren uttryckte:  

 

”Det spelar i alla fall ingen roll vad jag säger för ni lyssnar i alla fall inte på mig”.  

 

Deltagarna var överens om att trivsel på arbetet är en viktig faktor för att trivas på arbetet, men 

de hade svårt att komma fram till hur detta skulle uppnås. Deltagarna upptäckte att människor 

faktiskt har olika syn på hur vi bemöter varandra. Förståelsen för hur viktigt det är med 
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kommunikation lyftes upp, samt vikten av att utrycka sig så alla förstår, detta. Det klassiska 

samtalsämnet ” Vem ska plocka ur diskmaskinen”? kom upp som diskussionsämne. En 

deltagare uttryckte då till en annan av deltagarna:  

 

”Det du tycker är fel behöver nödvändigtvis inte vara fel hos mig, så då måste ju 

du tala om vad du vill att jag ska ändra på, vill du att jag ska plocka ur 

diskmaskinen så säg det till mig.” 

  

4.4 Slutsats av resultat 

 

Sammanställning av handlingsplanerna visade att det var relationer, stimulans, erkänsla och 

variation som deltagarna ville vårda, behålla och främja för. Det primära som fokusgrupperna 

gemensamt kom fram till var att bibehålla och vårda relationerna. Genom kommunikation, 

gemensamma aktiviteter och öppenhet menar deltagarna att de kan få en ökad förståelse för 

varandra och en bättre laganda. Resultatet visade även på att begreppen variation och stimulans 

var förknippat med relationer. Deltagarna kom fram till olika alternativa lösningar för att vårda 

relationerna på ett bättre sätt med hjälp av dessa begrepp. De resonerade hur de skulle göra för 

att komma fram till att skapa trivsel och bättre relationer istället för vad som skulle göras. 

Grupperna kom överens om att det behövs mer aktiviteter än bara en årlig julfest för att skapa 

bättre relationer. Olika förslag på aktiviteter kom fram som t.ex. någon form av teambuildning, 

workshops eller gå ut och äta tillsammans. Grupperna var alla överens om att rotation kunde 

vara ett bra alternativ när det kom till att få nytänkande och delaktighet gällande deras 

arbetsuppgifter. De menade att rotation kunde utveckla kompetensen och förmånen att arbeta i 

nya arbetslag, vilket också skulle stärka relationerna. Får du rotera mellan olika arbetslag och 

få utbyta kunskap på så vis skapas en högre förståelse mellan medarbetarna och därigenom 

ökar trivseln på arbetet. Genom att uppmuntra och ge feedback mellan varandra kommer ett 

bättre klimat skapas och de får således en bättre erkänsla. Deltagarna var gemensamt överens 

om att det ligger på allas ansvar att bidra och aktivt delta för att få en ökad förståelse och bättre 

gemenskap mellan varandra. Det gemensamma begreppet som framkommit av iakttagelserna 

är kommunikation och hur vi kommunicerar med varandra. Observationer kunde utläsas att 

olika individers roller och hur man är gentemot varandra har en påverkan hur deltagarna 

bemöter varandra. Många av deltagarna hade svårt att förstå varandras olikheter och sätt att 

tänka vilket skapar konflikter. 
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5. Analys/Diskussion 
 

 

I detta avsnitt presenteras en diskussion kring empirin och analyserar det mot teori och 

tidigare forskning samt en slutsats kring hela arbetet. För att kunna förstå relationikens 

betydelse för organisationen behöver organisationen och HR arbeta tillsammans för att skapa 

dessa förutsättningar. Genom att använda sig av processmetoden Attraktivt arbete kan 

kollektivt lärande öka medarbetarnas förståelse och på så vis stärka relationiken. 

 

5.1 Organisationen främjar, medarbetaren tar ansvaret 

Kira (2003) menar att organisationer idag står inför stora utmaningar för att kunna konkurrera 

med omvärldens krav för att kunna överleva. Vidare menar Kira (2003) att för att nå framgång 

behöver verksamhetens ledning ha en positiv inställning till sina medarbetare och nyttja 

kompetensen på ett effektivt och rätt sätt (Kira, 2003). Även Karakas (2011) förklarar med sin 

forskning, betydelse som den positiva inställningen har för lärandet hos individer. Senge 

(1995) hänvisar till fem inlärningsprinciper för att bli en framgångsrik organisation. 

Tyngdpunkten hänvisas till individ, grupp och organisation och att de tillsammans ska bilda ett 

helhetstänk, och behöver förståelse för att man är del av ett större sammanhang för att skapa en 

lärandeorganisation (Senge, 1995). För att konstruera ett helhetstänk inom organisationen 

behöver enligt Burk & Hutchins (2007) det finnas tydliga mål för medarbetaren samt en 

motivation hos medarbetaren att vilja utvecklas. Rydell et al (2014) förklarar att organisationen 

behöver se människan som en viktig tillgång och investera i de mänskliga resurserna, genom 

att ledning har insikt i vad som är av värde för personalen. Falu Energi och vatten försöker 

integrera sina medarbetare med organisationen genom att öka det kollektiva lärandet mellan 

medarbetarna. Detta för att stärka relationiken och skapa en helhet som organisation. Däremot 

behöver det skapas en förståelse till individen och dess förutsättningar. Individen behöver ha 

viljan och förmågan att kunna utvecklas, finns inte viljan hos individen att utvecklas så kan 

inte relationiken föras vidare inom organisationen.  

Kira (2003) menar att när en organisation får förståelsen för hur viktigt det är att nyttja sin 

personal på rätt sätt och ger dem rätt förutsättningar till utveckling, behöver lärmiljön anpassas 

efter individen för att kunna utvecklas enligt Ellström (2008). Är inlärningsmiljön begränsad så 

stannar utvecklingen och individen ser inte möjligheterna utan begränsar sitt synsätt (Kira, 

2003, Ellström, 2008). Illeris (2004) påpekar att lärmiljön har en stor påverkan på lärprocessen 

och menar att det är i samspelet, lärmiljö och individ som lärandet sker. Lawer (2006) 

diskuterar att organisationer behöver skapa utrymmen för att medarbetare ska kunna integrera 

med varandra för att kunskap ska förmedlas. Finns en främjande lärmiljö skapar det 

förutsättningar att relationer kan utvecklas. Döös (2004) hävdar att det är i relationerna som 

kunskap förmedlas och får spridning i organisationen och relationik uppstår. Även Filstad 

(2012) tar upp lärmiljöns betydelse för att kunskap ska kunna praktiseras och förmedlas och 

menar att det är i den sociala interaktionen som främjar för utveckling. Falu Energi och vatten 

ville öka det kollektiva lärandet mellan sina medarbetare och bidrog till ett lärtillfälle genom att 

låta sina medarbetare delta i processmetoden Attraktivt arbete. Deltagarna i processen uttryckte 
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även att de tidigare hade utfört gruppövningar på avdelningarna för att få en bättre 

sammanhållning inom arbetslaget, övningar som inte fått den effekt som önskades av 

ledningen.  

Tengblad et al (2010) definierar att ett bra medarbetarskap är medarbetarens inställning till 

arbetsgivaren, arbetsuppgifter och kollegor. Här har HR en viktig funktion att bidra till 

förutsättningar för att individen ska kunna utveckla sitt medarbetarskap. Genom att 

medarbetaren innehar ett gott medarbetarskap finns utrymme enligt Wheelan (2005) att skapa 

effektiva team där utbyte av kompetens sker och ett lärande uppstår. Vidare diskuterar 

Wheelan (2005) att gruppen behöver se helheten och ständigt vara i grupprocess med varandra 

för att inte stanna i utvecklingen. Resultatet visar att det fanns en önskan hos övervägande av 

medarbetarna att få rotera med varandra för att öka kompetensen och utveckla relationerna, 

däremot ansåg de att detta skulle vara frivilligt. Genom rotation skulle medarbetarna bli mer 

stimulerade i sitt nuvarande arbete samtidigt som relationiken stärktes inom organisationen.  

Enligt Lawer (2006) behöver organisationer skapa tillfällen där lärande kan uppstå. Genom att 

anordna grupprocesser ökar förutsättningarna att ett lärande om varandra kan ske samt ett 

förståelse för varandra och på så vis kan relationiken stärkas. Det kan även få medarbetarna att 

själva kom fram till olika alternativa lösningar för hur kompetens ska kunna förmedlas mellan 

varandra. Boxall & Purcell (2011) beskriver HR som en strategisk avdelning som ska bidra till 

att organisationen ska bli framgångsrik och konkurrenskraftig. Vidare diskuterar de att det 

behöver investeras i lämpliga HR-rutiner för att lyckas (Boxall & Purcell, 2011). Ulrich & 

Brockbank (2007) har tagit fram en modell i hur HR kan användas på ett effektivt och 

fördelaktigt sätt i en organisation för att bidra till en hållbar verksamhet. De menar att HR har 

flera funktioner inom organisationen och dessa behöver struktureras upp och få en mer tydlig 

plats i verksamheten. Åteg et al (2004) förklarar att organisationer kan använda Attraktivt 

arbete processen, för att bidra till en ökad förståelse mellan ledning och medarbetare. Detta kan 

främja för en mer attraktiv arbetsplats och utveckling av verksamheten (Åteg et al, 2004). 

Resultatet visar att processmetoden attraktivt arbete är en metod som HR kan använda sig av 

för att utveckla arbetsplatsen. Observationer gjordes att processmetoden får medarbetarna att 

börja kommunicera med varandra, vilket kan bidra till att kunskap kan förmedlas. Deltagarna 

uttryckte en önskan att få möjlighet till rotation inom arbetslaget, något som HR skulle kunna 

främja för i organisationen och utveckla dessa möjligheter. När medarbetarna får möjlighet att 

rotera förmedlas inte bara kompetensen utan medarbetaren blir stimulerad och utvecklar sin 

redan befintliga kompetens och på så vis stärks relationiken inom organisationen. 

5.2 Attraktivt arbete som en kollektiv lärprocess 

 

Processmetoden Attraktivt arbete skapar en lärprocess för att utveckla kollektivt lärande mellan 

medarbetarna och på så vis stärka relationiken. Döös (2004) menar att relationerna har stor 

betydelse för att lärande ska ske däremot finns det svårigheter att vårda och behålla goda 

relationer inom ett arbetslag. Bristande engagemang, motivation och svårigheterna med att 

skapa en god kommunikation är bara ett några exempel på de hinder som kan hindra kunskap 

att klättra i organisationen (Döös, 2004, Parker, 2006). Åteg et al (2004) diskuterar Attraktivt 
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arbete metoden som en processmetod för att öka trivseln på arbetet vilket kommer bidra till en 

utveckling för både medarbetare och organisation (Åteg et al, 2004).  

 

Resultatet visar tydligt fördelen med att använda processmetoden Attraktivt arbete som en 

process för lärande. Genom att deltagarna fick möjlighet att diskutera och skapa dialog kring 

grenarna och äpplenas betydelse påbörjades det en lärprocess om varandra. Deltagarna var 

tvungna att aktivt lyssna på varandra och försöka förstå resonemangen hos sina arbetskamrater 

för att kunna komma vidare i processen. Samtidigt observerades det svårigheter i när dialog 

mellan deltagarna fördes, då bristande förståelse för varandra saknades. Åteg et al (2004) har 

utformat metoden genom att strukturera äpplena med ord som relaterar till något. Detta gav 

deltagarna i processmetoden möjlighet att få hjälp i förståelsen om varandra. Vidare kunde 

utläsas att processmetoden även hjälpte deltagarna att börja diskutera konflikterna som funnits i 

gruppen men som inte blivit utredda. Filstad (2012) beskriver att gruppens tillit för att kunna 

våga dela med sig av sin kunskap är en viktig framgångsfaktor för att gruppen ska kunna 

utvecklas (Filstad, 2012). Under processmetoden observerades att denna tillit inte fanns hos 

vissa av deltagarna, då de inte ville dela med sig av sina åsikter. Deltagarna som saknade tillit 

för gruppen bidrog till en oförståelse bland deltagarna samt ett motstånd till att vilja dela med 

sig av sin kunskap. Därför kan det finnas vissa risker med processmetoden Attraktivt arbete 

och vilket utfall den får. Detta är något som HR behöver ta ställning till när 

gruppsammansättningen ska anordnas vid grupprocesser. Genom att använda processmetoden 

Attraktivt arbete kan HR bidra till att öka det kollektiva lärandet hos medarbetarna, utveckla 

och främja för att förbättra relationerna medarbetarna emellan. På så vis finns möjligheterna att 

relationerna blir mer hållbara gentemot en förändring och att ett kollektivt lärande utvecklas i 

organisationen (Boxell & Purcell, 2011). 

5.3 Gruppsammansättning 

 

En jämförelse mellan grupperna och deras engagemang samt en tolkning som gjordes av en av 

grupperna, var att det fanns bristande engagemang hos övervägande del av deltagarna. De fick 

inte igång en riktigt bra dialog mellan varandra, vilket berodde på att de inte tog uppgiften på 

allvar. 

 

Detta beror på enligt Kira (2003) och Ellström (2008) att medarbetarna inte känner att deras 

idéer och förslag tas på allvar. Granberg (2011) förklarar att när medarbetaren upplever sig 

hindrad så uppstår en begränsning och leder till inlärd hjälplöshet. För att medarbetarna ska 

uppleva att de tas på allvar behöver lärmiljön vara stödjande och utvecklande för individen 

menar Ellström (2008). Resultatet visar att organisationen främjar för en kollektiv lärmiljö, 

således var det gruppen som begränsade och påverkade det kollektiva lärandet om varandra. 

Svedberg (2012) definierar en grupp, att det är när en individ är tvungen att anpassa sig 

gentemot en annan person, som gruppen börjar bildas och påpekar att det är här svårigheterna 

påbörjas och konflikter skapas. Vidare diskuterar Schein (1998) att när ett antal individer är 

medvetna om att de är en grupp när de börjar försöka samspela med varandra. Jern (1998) 

menar att arbetsgruppen tillsammans bildat gemensam historia och ska förutse en framtid och 

detta kan skapa ett motstånd. Gruppmedlemmarnas tidigare historia är något som kan påverka 
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när grupprocesser utförs. Resultatet visar på ett visst motstånd och några deltagare visade med 

sitt motstånd riktig regression gentemot uppgiften. Tolkning av detta kan vara att deltagarnas 

tidigare historia kantats av konflikter. Detta påverkade hur deltagarna agerade i övningen som 

skulle skapa förutsättningar för framtida arbete. Svedberg (2012) menar att en grupp oftast är 

en blandning av både regressiva och progressiva medlemmar. Deltagare som anser att den 

invanda och trygga miljön är att föredra visar motstånd till förändringar och kan skapa en 

frustration hos medlemmar som är av progressiv karaktär. Vidare diskuterar Svedberg (2012) 

att en grupp som önskar vara kvar i den trygga miljön kan se främmande på förändringar. För 

att få behålla den invanda miljön kan en syndabock skapas av gruppen för att få behålla den 

trygga miljön. Något som även Granberg (2009) diskuterar och förklarar att detta är vad som 

påverkar kreativiteten och förtroendet hos individen som önskar utveckla och förändra. Vilket i 

resultatet skulle vara det som fick gruppmedlemmarna att hämma varandra och inte låta alla få 

uttrycka sin åsikt. Detta skulle påverka deltagarnas möjlighet att rotera med varandra och 

förmedla sin kompetens och på så vis påverka varandras utveckling. 

 

På grund av det bristande engagemanget skapades en irritation bland de som faktiskt tyckte att 

uppgiften var meningsfull och ville delta aktivt samtidigt. Vissa av deltagarna var inte 

intresserade av att vilja diskutera utan avslutade diskussionerna på ett snabbt och ohövligt sätt. 

Filstad (2012) beskriver vikten med att det bör finnas en tillit inom gruppen för att kunna våga 

dela med sig av sina tankar och idéer. Saknas tilliten sluter sig deltagarna och kunskapen förs 

inte vidare (Filstad, 2012). Detta var något som observerades när deltagarna agerade i de olika 

fokusgrupperna, och kunde tydligt utläsas att tillit mellan personerna varierade vilket skapade 

både diskussioner och irritation mellan deltagarna. Deltagarna som skapade en diskussion 

ökade förståelsen mellan varandra medan de som valde att ställa sig utanför påverkades av de 

övriga deltagarnas resonemang. Jern (1998) menar att en grupp delar en historia med varandra 

och dessa olösta konflikter begränsar hur gruppmedlemmarna tar sig an framtiden. Detta är 

något som kan ha orsakat hur gruppmedlemmarna agerade i fokusgrupperna. 

5.4 Kommunikationens betydelse för relationiken 

 

Under diskussionens gång kom deltagarna fram till hur viktig kommunikation är för att förstå 

varandra och hur olika resonemangen kan vara kring samma ämne. Vidare kunde de även se 

vikten av kommunikation när det kommer till att förstå vad som är viktigt för den andra 

personen. Det klassiska samtalsämnet gällande diskmaskin kom upp och blev ett hett 

diskussionsämne. Här kunde deltagarna verkligen förstå vikten av hur viktig kommunikation 

faktiskt är i alla avseenden. Deltagarna var överens om att skapa trivsel på arbetet men 

samtidigt märktes det att det fanns en viss tvekan i hur detta skulle lösas. Erkänsla var ett 

begrepp som ansågs vara viktigt hos deltagarna i fokusgrupperna. De menade att ge feedback 

och uppmuntra varandra skulle göra att erkänslan ökade hos individen. Jacobsen & Thorsvik 

(2008) tar upp hur viktigt det är att individer är medvetna om hur en kommunikationsprocess 

fungerar för att kunna undvika misstolkningar när budskap ska förmedlas. Även Nilsson & 

Waldermansson (2007) tar upp faktorer som påverkar, till exempel värderingar och kultur som 

bidrar till tolkningen av budskapet. Genom observationerna som gjordes upptäcktes att det 

fanns olika syn på hur människor bemöter varandra, och återigen kom det upp om hur viktigt 
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det är vad och hur vi kommunicerar med varandra. Att kunna kommunicera rätt ställer ofta 

stora krav på samspelet mellan parterna och det bör finnas en tillit att våga. När tilliten till 

gruppen brister så skapas brister i kommunikationen, något som i sin tur påverkar relationerna. 

Detta är av stor betydelse när feedback ska ges, då vi tolkar budskapet olika och detta kan i sin 

tur påverka relationerna vilket i slutändan kan hämma relationiken. 

5.5 Summering av analys/diskussion 

 

Studien visar att organisationens inställning till medarbetaren behöver tas i beaktning när en 

process som Attraktivt arbete ska utföras. Genom tidigare forskning har det framkommit att 

medarbetarnas attityd påverkas beroende på vilket mottagande det får av ledningen och att 

detta påverkar motivationen (Kira, 2004, Karakas, 2011). Resultatet visar att Falu Energi och 

vatten har en främjande lärmiljö då de tidigare har låtit medarbetarna delta i olika 

grupputvecklingar samt deras önskan att delta i denna studie. De vill öka medarbetarnas 

förståelse för varandra så att relationiken stärks inom organisationen och främja för ett 

kunskapsutbyte mellan medarbetarna. Slutsatser kan därmed dras att det är gruppen som 

påverkar resultatet och deltagarnas medverkan är det som hindrar relationiken. 

 

Av resultatet framkom även att relationerna är en avgörande faktor för att trivas på 

arbetsplatsen, och det är också det som deltagarna vill vårda. För att behålla detta finns det 

potential för att förstärka även relationiken. Döös (2004) är tydlig i sitt resonemang när det 

kommer till att organisationen behöver vårda relationerna och att förändringar kan påverka 

medarbetarna. När en organisationsförändring sker behöver nya relationer skapas och detta 

menar Döös (2004) behöver få ta tid och utrymme för att få ett bra resultat i slutändan. Vidare 

diskuterar Döös (2004) att även förändringar är av positiv karaktär då möjligheter att skapa nya 

relationer uppstår. Resultatet visar att många av deltagarna var positivt inställda till rotation 

och menade att detta skulle bidra både till stimulans och variation i deras arbete samtidigt som 

ny kunskap skulle förmedlas. En ökad förståelse för varandra skapades vilket således 

utvecklade det kollektiva lärandet om varandra. Processmetoden skapade möjlighet för 

deltagarna att kommunicera om olikheter och upplevelser. Genom att ge tillfälle att utbyta 

tankar och idéer skapas utrymme för ett kollektivt lärande om varandra, vilket resulterar i att 

relationiken stärks inom organisationen. Processmetoden skapar möjligheter för gruppen att 

utvecklas och lära om varandra. Gruppen behöver ta hänsyn och respektera varandras åsikter 

och olikheter för att kunna förstå och utvecklas. Svedberg (2012) menar att svårigheterna med 

en grupp är förmågan att kunna kommunicera på ett sätt som alla förstår. Vidare kan 

processmetoden ge deltagarna möjlighet att utveckla hur de önskar att förmedla sin kompetens 

vidare. Svedberg (2012) menar att en grupp är alltid integrerad med både regressiva och 

progressiva medlemmar, där motstånd ska möta utveckling. Processmetoden skapar 

förutsättning för deltagarna att förmedla hur kompetens ska förmedlas mellan arbetskollegor, 

så att motstånd och utveckling kan samarbeta och hitta lösningar på hur relationiken kan 

främjas från båda synsätten. Processmetoden skapar dessa förutsättningar då deltagarna får en 

vägledning av begreppen och de underliggande förklaringarna. Deltagarna kan på så vis 

kommunicera och förmedla sin tolkning av begreppen och därmed undvika missförstånd och 

onödiga konflikter. 



 

 30 

 

Att stärka relationiken på arbetsplatsen leder till en stärkt och konkurrenskraftig arbetsplats, 

både för nyanställda och befintlig personal. HR har en stor utmaning att se möjligheterna i vad 

relationiken har för betydelse för organisationen och hur de ska gå till väga för att skapa en 

attraktiv arbetsplats. HR kan använda processmetoden Attraktivt arbete som ett verktyg för att 

öka förståelsen hos medarbetarna och hur de kan resonera kring varandras olikheter. Genom 

detta kollektiva lärande hos medarbetarna skapas förutsättningarna att främja för en god 

relationik inom organisationen. 
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6. Slutsats 
 

 

I detta avsnitt presenteras författarnas slutsatser med studien samt förslag på framtida 

forskning 

 

 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om relationiken, mellan medarbetarna på en 

arbetsplats, kan förstärkas genom en processmetod som utvecklar ett kollektivt lärande.  

 

Studien visar att kommunikation är en viktig del av relationiken. Det är genom 

kommunikationen mellan varandra som bättre relationer skapas och därmed får medarbetarna 

en ökad förståelse för att alla människor är olika. Tydliga kopplingar kan göras mellan tillit och 

kommunikation och på vilket sätt dessa kan knytas ihop med bristande relationer. Finns inte 

intresset av att vilja kommunicera med varandra stannar också möjligheten till ett kollektivt 

lärande. 

 

Det finns stora likheter med tidigare forskning vilken betydelse gruppen har för att kunna 

utvecklas tillsammans. Åteg et al (2004) utvecklade processmetoden Attraktivt arbete för att 

främja till en bättre arbetsplats. De olikheter vi ser med denna metod utifrån vår studie är att vi 

valt att använda metoden som ett lärtillfälle för medarbetarna. Det primära i studien var inte 

vad deltagarna kom fram till för resultat för att främja för en attraktiv arbetsplats utan hur de 

kom fram till resultatet. Processmetoden Attraktivt arbete användes som ett 

observationsinstrument och det var vad som hände under processen som var det som 

intresserade oss i denna studie. Processmetoden kan användas för att gruppen ska få möjlighet 

att skapa kollektivt lärande om varandra och på så vis stärka relationiken inom organisationen. 

Den skapar möjligheter för deltagarna att aktivt få dela med sig av sina åsikter gällande 

begreppen och detta ger goda förutsättningar för deltagarna att få ny kunskap om sina kollegor 

utifrån ett kollektivt lärande. Finns inte kunskapen att människor är olika och har olika synsätt 

gällande samma begrepp så begränsas relationiken i organisationen. Kompetens kan enbart 

föras vidare när mottagaren har förståelse för vad den andre vill förmedla. Processmetoden 

fungerar genom att gruppen får utveckla sin förståelse för varandra och hjälper deltagarna att 

kommunicera med varandra.  

 

Studien har gett en bredare kunskap om hur viktig HR´s funktion är när det kommer till att 

bidra med rätt förutsättningar för kollektivt lärande bland medarbetare. Genom processmetoden 

kan HR bidra till denna utveckling bland medarbetarna och på så vis stärka relationiken. 

Studiens resultat visar att processmetoden Attraktivt arbete är ett bra arbetsverktyg, som 

verkligen lyfter fram vad deltagarna värdesätter mest, dessutom ger alla i fokusgruppen mer 

kunskap om varandra.  
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6.1 Författarnas slutord 

 

Avslutningsvis kan vi tillägga att arbetsprocessen kring modellen Attraktivt arbete är otroligt 

intressant. Rollen som processledare under studien med fokusgrupperna har gett oss en bredare 

insikt om hur viktigt det verkligen är att medarbetare har förståelse, både gällande 

kommunikation och hur vi uppträder gentemot varandra. 

6.2 Förslag till framtida forskning 

 

Vårt bidrag till denna studie är hur processmetoden Attraktivt arbete kan användas som ett 

verktyg för att skapa en lärprocess hos medarbetarna för att förstärka relationiken. Således har 

processmetoden potential att anpassas på flera sätt för att utveckla en arbetsgrupp. Vi ser att det 

finns flera forskningsområden att använda denna metod till. Vi valde att koncentrera denna 

studie på att utveckla det kollektiva lärandet hos medarbetarna. För framtida forskning skulle 

det vara intressant att se om denna metod skulle kunna användas som 

konflikthanteringsverktyg för att hantera konflikter i grupper.  
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