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Det finns idag många olika sätt att benämna och utföra 
utvecklingssamtal. En av de samtalsmodeller som den senaste tiden 
nått framgång inom området är Amforas Samtalsmodell 
Komfortgränsen. Denna studie är en beskrivning av hur medarbetare 
upplever utvecklingssamtal som förs i grupp enligt ovan 
samtalsmodell samt vilka effekter av gruppdialogen som erfars. Sju 
halvstrukturerade intervjuer genomfördes, tolkades och bearbetades 
enligt ett induktivt tematiskt analyssätt. Medarbetarna beskrev tre 
övergripande delar: gruppdynamiken och processen, effekter av 
gruppdialogen och gruppdialogens effekt på organisationen. Några av 
de saker som framkom i ovanstående delar var att gruppdialogen har 
positiva effekter på beslutsprocessen i organisationen samt vid 
förändringsarbeten.  Samtliga resultat överensstämde med den tidigare 
knapphändiga forskningen och visar på behovet av att framöver kunna 
öka denna för att förbättra arbetsprestationer och arbetstrivsel för 
medarbetare i organisationerna.    

 
 

Utvecklingssamtal är något som utförs i de flesta större organisationer. Det finns dock 
många olika benämningar och definitioner på begreppet utvecklingssamtal där de 
vanligaste är planeringssamtal, utvecklingssamtal och medarbetarsamtal (Engquist, 
1990). Syftet med utvecklingssamtalen har förändrats från 1990-talet mot hur det ser ut 
idag. Då fokuserade samtalen sig mer på planering av verksamheten, idag är 
utvecklingssamtalen mer inriktade på kompetensfrågor. Samtalen kommer i framtiden 
även att behandla prestationer, både individuella och grupprestationer. Att syftet med 
utvecklingssamtal inte är detsamma som tidigare kan härledas till den tydliga 
förändringen av arbetslivet som skett sedan mitten av 1980-talet. Detta kan liknas ett 
paradigmskifte då den forcerande teknikutvecklingen och internationaliseringen starkt 
inverkade på affärstänkandet, människosynen och ledarskapet. Utvecklingssamtalet har 
gått från tidigt 1900-tal och taylorismen där man såg människan som en maskin, mot 
MBO (Managing by Objective) och målstyrning i verksamheten till att idag handla om 
verksamheten och hur individen kan bidra till utveckling i denna (Granberg, 2004).  
 
Den traditionella definitionen på ett utvecklingssamtal är ”ett regelbundet 
återkommande samtal mellan en chef och medarbetare och syftar till att utveckla 
individen och verksamheten genom en ömsesidig karaktär” (Engquist 1990). 
 
Utvecklingssamtalen är en av de mest värdeladdade personalrelaterade insatser som 
görs, därför är det av stor vikt att både ledning, chefer, fackförening och medarbetare är 
klart medvetna om syftet och målet med samtalen. Det kan annars få motsatt effekt än 
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den önskade och leda till att arbetstillfredställelsen och effektiviteten istället försämras 
på arbetsplatsen. (Granberg, 2004)  
 
Begreppet Dialog  
 
Dialog har sitt ursprung från det grekiska ordet ”dialogos” där dia betyder bakom, 
genom och logos betyder mening, ordet.(Ronthy, 2004)  
 
Författaren William Isaacs har forskat om dialogen och dess betydelse. Han menar att 
dialogen i en organisation är viktig för att den skapar öppenhet mellan människor. Den 
gör även att en grupp människor kan förändra sin omgivning, om de blir medvetna hur 
dialogen fungerar. Kan man utveckla förmågan att lyssna, respektera, avvakta och 
tränga igenom bakom ordet, kan dialogen skapa större förutsättningar för ett mer 
framgångsrikt företag. (Isaacs, 2000) 
 
Isaacs förklarar att vi behöver kunskap och verktyg för att kunna skapa bra resultat av 
våra samtal. Dialogen är inte bara ett vanligt samtal, den är också en process för att 
tänka tillsammans och kunna ta till sig andras uppfattningar. Många problem som finns 
ute i organisationerna där de lägger tonvikt på att förbättra prestationerna och nå 
eftersökt resultat, menar Isaac beror på att organisationen inte kan tänka och tala 
tillsammans. Människor tänker idag tillsammans, men på ett sätt som förhindrar 
kreativiteten. Kan organisationer lära sig att tänka tillsammans kan man klara många 
svåra utmaningar och problem som uppkommer i en komplex organisation. Tillbaka 
sett i tiden var människor bättre på att använda och föra en dialog. Detta verkar ha fallit 
i träda för många företag idag. (Isaacs, 2000)  
 
För att hitta vägen till en bra dialog finns det två val. Det första valet är den 
reflekterande dialogen. Denna gör att man måste tänka över de mönster som ligger 
bakom det man gör dvs. vad som är orsaken till mitt handlande och mina tankar.  Det 
leder till att man kan börjar reflektera över aspekter av sina handlingar som vi tidigare 
inte lagt märke till. Den reflekterande dialogen kan sen gå över till genererande dialog, 
vilken är mer ovanlig än den reflekterade dialogen. Avsikten med den genererande 
dialogen är att människor kan tränga förbi sina naturliga försvar och åsikter till en mer 
äkta kontakt med varandra. Om medarbetare i en grupp släpper taget om sina egna 
ståndpunkter och åsikter så övergår dialogen till att bli mer genererande. Det skapas då 
ett kollektivt samtalsflöde som genererar i en gemensam förståelse för dialogen.  
(Isaacs, 2000) 
 
Utvecklingssamtal enligt Amforas Samtalsmodell 
 
Samtalsmodellen Amforas dialogmodell Komfortgränsen är uppbyggd och utvecklad 
av psykologen Marika Ronthy. Till stora delar betonas i modellen vikten av att 
verksamheten skall ligga i fokus. Utvecklingssamtal enligt denna modell innehåller 
individuella samtal som föregås av gruppdialoger. Tanken är att gruppdialogen skall 
fokusera på verksamheten och i de individuella samtalen läggs tonvikten på personlig 
återkoppling. Ett utvecklingssamtal definieras enligt modellen som ”ett regelbundet 
återkommande samtal som betonar vikten av att tänka tillsammans om verksamheten 
och medarbetarens arbetssituation”. Med regelbundenhet menas att samtalet bör hållas 
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minst några gånger per år (Ronthy, 2001.) Den huvudsakliga strukturen i modellen 
framhåller en balans mellan prestationer och relationer i utvecklingssamtalet. Det finns 
en ”vara-dimension” och en ”göra-dimension” där relationer hör till den förstnämnda 
och prestation tillhör den senare dimensionen. För att balans mellan dessa två skall 
kunna skapas måste samtalsparterna våga prata om båda dimensionerna. Det kan för 
många upplevas svårt och obekvämt att samtala om vara-dimensionen innehållande 
relationer och känslor av olika slag vilket gör att många undviker detta. Detta kallas för 
komfortgränsen vilken är skiljelinjen mellan det som anses vara bekvämare och lättare 
att prata om och det som anses svårare att prata om, såsom exempelvis personliga 
relationer. Vara-dimensionen utgör det som ligger under komfortgränsen. Denna 
samtalsmodell har tagits fram genom en analysprocess baserad på 4000 chefers olika 
frågeställningar om utvecklingssamtal. Komfortgränsen skapades till följd av dessa 
frågeställningar som mestadels innehöll områden som var relationsorienterade. För att 
ett utvecklingssamtal skall anses ha hög kvalitet skall samtalet pendla mellan vara-
dimensionen och göra-dimensionen (Ronthy, 2004). Se figur nedan.   
 

 
 
Figur 1: Visar hur utvecklingssamtalet skall pendla mellan den övre dimensionen göra/ prestation och den 
undre dimensionen vara/relation. 

 

Gruppdialogen enligt Amfora samtalsmodell 
  
Grupputvecklingssamtal fokuserar på verksamheten och är ett komplement till de 
enskilda samtalen och skall inte ersätta dessa. Gruppdialog innebär att man ändrar 
inriktning från människan som enskild individ till att se på arbetsgruppen och vad som 
är gemensamt för denna. Syftet med att arbeta med utvecklingssamtal som hålls i grupp 
är att få hela organisationen att utvecklas vilket görs genom att både utveckla olika 
arbetsgrupper samt människorna som arbetar i dessa. I gruppdialogen tar man upp 
frågor som främst handlar om arbetet och samarbetet i gruppen. Lämpligt antal 
medverkande i gruppen är 6-8 personer. Gruppen och dess medlemmar diskuterar 
samarbetet mellan andra enheter inom företaget samt hur de ser på deras egen 
arbetsgrupps arbetsinsats. Genom att synliggöra och lyssna till andra medarbetares 
kunskaper och erfarenheter kan man hitta problematiken i gruppen och därmed lösa 
den. Avsikten med gruppsamtal är att öka samarbetet i gruppen så att alla känner att de 
arbetar mot ett gemensamt mål. Det kan vara väldigt lärorikt att sitta ner i grupp och 
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diskutera olika frågeställningar. Detta dels på grund av att det gör att man kan se sitt 
arbete utifrån olika aspekter och infallsvinklar och dels att man lättare kan undvika att 
konflikter och annat skvaller florerar i arbetsgruppen. Att arbeta på detta sätt i grupp 
gör också att man kan medvetandegöra arbetsgruppens uppgifter i ett större 
sammanhang men även den enskilda individen och vad hennes arbetsuppgifter är i 
gruppen. Detta skapar ett helhetsperspektiv vilket leder till att arbetsglädjen och 
motivationen ökar för medarbetarna. Det gör även att gruppen upplever en stark 
gruppkänsla, vi-känsla, som medverkar till att arbetet upplevs som meningsfullt. 
(Ronthy-Östberg, Rosendahl, 1999) 
 
Gruppdialogen är även ett bra instrument för chefen för att kunna få en inblick i hur 
gruppmedlemmarna tyder och upplever de visioner och värderingar som organisationen 
har satt upp samt hur man kan förbättra olika arbetsområden för att kunna arbeta mot de 
mål som är uppställda. Gruppdialogen ska utföras innan de enskilda 
utvecklingssamtalen. Detta gör att hela processen inte upplevs lika påfrestande och 
jobbig. Det som kvarstår efter gruppdialogen är personlig feedback vilket gör att 
medarbetarna ofta får en mer positiv inställning till det individuella samtalet än om inte 
gruppdialogen hade förts. Det leder även till att de individuella samtalen går snabbare 
att utföra eftersom många frågeställningar redan är behandlade i gruppdialogen 
(Ronthy, 2001).  
 
Innan en gruppdialog skall genomföras är det viktigt att i god tid förbereda sig. Chefen 
måste klart och tydligt beskriva vad syftet är med att hålla utvecklingssamtal i grupp 
innan modellen kan införas. Chefen bör poängtera vikten av att föra en dialog om vad 
gruppen ska prestera och på vilket sätt gruppen vill utveckla sina arbetsprestationer dvs. 
hur de vill vara och vad de ska göra (Ronthy, 2004). Även medarbetarna skall förbereda 
sig inför varje gruppdialog genom att gå igenom det material som delas ut. 
 

Sammanfattning av tidigare studier  
 
Det finns få studier genomförda angående utvecklingssamtal som förs i arbetsgrupp. 
Viss forskning finns dock om individuella samtal och i viss mån utvecklingssamtal som 
förs i grupp. 
 
Engquist (1990) klarlägger i sin doktorsavhandling i pedagogik vad som karakteriserar 
goda och dåliga utvecklingssamtal. Engqvist menar att för att samtal skall kunna få hög 
kvalitet måste samtalet mellan chefen och medarbetaren innehålla en definition av deras 
relation med varandra i en s.k. metakommunikation. Samtalet flyttas över flera 
abstraktionsnivåer under samtalets gång. Engquist (1990) kom även fram till resultatet 
att samtal som hade hög kvalitet innehöll en bekräftelse mellan samtalsparterna. Detta 
kallar Enquist för konfirmerande och det sker då samtalsparterna visar att de tar den 
andra parten på allvar. Han menar då att om individer strävar efter att konfirmera 
varandra så kommer de att metakommunicera på ett bättre sätt och därmed erhålla ökad 
kvalitet i samtalet.  
 
Maria Lindgren redovisar i sin doktorsavhandling ”Utvecklingssamtal mellan chefer 
och medarbetare” att utvecklingssamtalen varken är jämbördiga eller ömsesidiga. 
Vidare belyser Lindgren att det råder ett makt- och dominansförhållande mellan 
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samtalsparterna som de inte är medvetna om, trots att de upplever samtalen som 
positiva. Detta beroende på att cheferna förbereder och utför utvecklingssamtal på ett 
sätt som inte är men som kan uppfattas jämbördigt och ömsesidigt av medarbetaren. 
Lindgrens slutsats var att ”utvecklingssamtalen är alltså skenbart jämbördiga, och 
maktdelningen mellan chefer och medarbetare bibehålls istället” (Lindgren, 2001). 
 
I en studie av Sulsky och Keown (1998) behandlades vilka nuvarande trender som råder 
inom utvärdering av personal samt vilka implikationer detta medför. De nya trender 
som var upptagna i studien var 360º (modell för utvärdering av personal), utvärdering 
av arbetsgrupper eller arbetslag samt EPM (Electronic performance Monitoring). Ett 
teambaserat tillvägagångssätt utvärderar arbetsgruppens prestation snarare än den 
individuella prestationen. Även i den individuella utvärderingen tas det i beräkning hur 
individen relaterar och fungerar i gruppen istället för till uppgiften som skall utföras.  
Faktorer som behandlas är gruppsamhörighet, gruppkommunikation samt 
samarbetsförmåga. Att se på hur arbetsteam presterar tillsammans och utvärdera det gör 
att vi kan förstå hur viktigt det är. Det verkar dock finnas få studier som utreder hur vi 
kan maximera kvaliteten av teambaserade utvärderingar. Detta skulle behövas framöver 
för att se hur vi bäst kan mäta prestationer i grupp och sedan utvärdera dessa menar 
Sulsky och Keown. Slutsatsen med studien visar att arbete ständigt är i förändring 
vilket gör att gör att nya utvärderingssystem av personalen implementeras och 
genomförs ute i organisationerna. Det finns i och med detta ett akut behov att 
forskningen fokuserar på hur de anställda och ledningen reagerar på dessa olika 
modeller och system. Det är av särskild vikt att se vilka implikationer dessa nya inslag 
kan ge både för anställda, chefer och individer samt för organisationen som helhet. 
Utan en klar förståelse av vad arbetsprestation är eller inte är kommer inte den bästa 
utvärderingsmodellen att leva upp till dess potential så att den på ett så effektivt sätt 
som möjligt kan skapa bättre arbetsprestationer menar författarna av artikeln.  
 
Cawley, Keeping och Levy´s studier (1998) visar på fördelarna med att låta olika 
utvärderingssystem bli underlag vid beslutsfattande. Detta har de gjort genom en 
metaanalys av 27 studier.  Den genomförda studien fokuserade helt på tillfredställelsen 
med utvecklingssamtal och inte på jobbet i sig. Möjligheten för personalen att få 
uttrycka sig i ett fritt forum och känslan av att delta i något ökar trivseln på 
arbetsplatsen markant. De anställda blir mer engagerade i verksamhetens mål och får på 
samma gång lättare att acceptera kritik. Att även låta personalen delta i utvecklandet av 
gruppdialogen gör dem mer delaktiga i processen. Det är dock viktigt att markera att 
oavsett vilken typ av utvärderingssystem en organisation använder bör den ligga i linje 
med organisationens företagskultur och värderingar. 
 
 
Sveriges Television har de senaste fem åren gjort en stor satsning på att införa 
”moderna” utvecklingssamtal inom sin organisation. De implementerade år 2000 
Amforas Samtalsmodell som ett led i detta. SVT ville utvecklas mot en effektiv och 
lärande organisation där en modell kunde användas som både behandlar grupp- och 
individsamtal. Det viktiga var att det skulle vara en modell som bygger på dialogen, där 
alla tar ett eget ansvar för verksamhetens utveckling. Syftet med detta var att klarlägga 
hur alla skulle kunna bidra till verksamhetens utveckling (Ronthy, 2004). Karolinska 
Sjukhuset och Södersjukhuset i Stockholm har också arbetat efter modellen i ett par år. 
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Utvecklingssamtalen anses här ha ett stort värde för utvecklingen av både verksamheten 
och individerna i denna. Därför har en satsning gjorts för att införa en modell som kan 
möta dagens krav på kompetensutveckling (personlig kommunikation med 
personalchef vid Karolinska Universitetssjukhuset division Onkologi/Hematologi, 
Stockholm 2005-11-16). 
 
Syfte 
 
Syftet med den här undersökningen var att ge en beskrivning av medarbetarnas egna 
upplevelser av gruppdialogen enligt Amforas samtalsmodell samt kartlägga vilka 
effekter av gruppdialogen som erfars.  
 

M e to d   
 

Deltagare 
 
Eftersom modellen är relativt ny på marknaden var det svårt att hitta deltagare. Genom 
kontakt med skaparen av Amfora Samtalsmodell kunde jag få en muntlig förteckning 
över vilka organisationer som genomgått utbildning inom denna. Jag kontaktade sedan 
cheferna på varje organisation som informerades muntligt om studien och dess innehåll 
samt även via e-post. Chefen kontaktade i sin tur sin personalgrupp som blev tillfrågade 
om medverkan i studien. Jag kontaktade därefter medarbetarna via telefon och sju av 
dessa gav sitt medgivande. Samtliga medarbetare som deltog i studien arbetade heltid 
vilket jag trodde kunde påverka deras upplevelse av gruppdialogen. Varje medarbetare 
hade genomgått 2-5 tillfällen av gruppdialoger. Deltagarna i studien var en 
chefssjuksköterska och en konsult vid Karolinska sjukhuset, en chefssjuksköterska från 
Södersjukhuset, en man och två kvinnor från Sveriges Television (varav två av dessa 
även var aktiva som fackliga representanter). Den sjunde personen var en kvinna som 
arbetade vid Skandikon som pensionsmäklare. En av kvinnorna på SVT arbetade med 
personalfrågor och den andra arbetade med att driva fackliga frågor.  
 
Datainsamling 
 
Datainsamlingen skedde genom sju halvstrukturerade intervjuer varav två av dessa 
genomfördes i en förstudie under vårterminen 2005. Dessa två intervjuer behandlade 
medarbetarens generella upplevelse av utvecklingssamtalet enligt Amfora 
samtalsmodell, både på individ- och gruppnivå. En intervjuguide användes med förslag 
på relevanta frågor. Intervjuerna var dock inte styrda av intervjuguiden utan möjlighet 
till förändring av ordningsföljd och form gavs (Kvale, 1997) 
 
För de fem efterföljande intervjuerna användes intervjuguiden som reviderats från 
förstudien för att bättre passa den aktuella frågeställningen. Frågorna behandlade 
grupputvecklingssamtalet och dess betydelse både för dem som medarbetare och för 
arbetsgruppen som sådan. Även frågor om arbetsmiljön, nyttan, lärdomar i 
gruppen/individuellt, meningsfullheten och syftet med gruppdialogen behandlades. Det 
viktiga var inte frågorna i intervjuguiden, de användes som hjälpmedel för att kunna få 
en mer utförlig beskrivning från de medverkande. Frågorna var öppna och icke-
styrande och nyttjades bara om det var nödvändigt. Intervjuguiden användas mer som 
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en avstämning mot slutet av intervjun för att försäkra sig om att deltagaren behandlat 
det aktuella.  
 
Inför intervjuerna hade chefen informerat deltagarna om syftet med studien. Vid 
intervjuerna som gjordes på SVT informerade personalchefen de medverkande om 
syftet med studien. Samtliga intervjupersoner valde att förlägga intervjun innan 
arbetsdagen hade börjat. Detta på grund av de då kände sig mindre stressade och inte så 
påverkade av dagens arbete. Själva intervjuerna skedde i små grupprum så att de inte 
skulle kunna störas på något vis. Vid intervjutillfället informerades varje deltagare 
noggrant om intervjuns tillvägagångssätt och fick även möjlighet att ställa frågor. 
Intervjuerna spelades in på bandspelare efter godkännande från samtliga medverkande 
och varade i ca 50-60 minuter till ämnet kändes naturligt uttömt. Efter intervjuerna fick 
samtliga möjligheten att berätta om hur det kändes att bli intervjuad samt även ställa 
frågor.  
 
Analys 
 
Under analysprocessen har jag i så stor utsträckning som möjligt valt att använda mig 
av den induktiva tematiska analysen (Hayes, 2000). Denna ansågs vara mest lämplig 
för syftet att explorativt och objektivt utforska intervjupersonernas egna upplevelser på 
arbetet.  Efter att intervjuerna var genomförda transkriberades det erhållna materialet 
ordagrant. De transkriberade texterna lästes igenom ett flertal tillfällen för att sedan 
kunna sorteras in i meningar till olika grupper där teman induktivt kunde urskiljas från 
materialet. De effekter som liknade varandra placerades in under samma tema och 
belyste då samma fenomen.  Analysen skedde efter en cirkulär process. När den första 
grova analysen hade gjorts och ett antal teman hade skapats lästes denna igenom 
ytterligare tre gånger för att vara försäkrad om att det inte fanns ytterligare material ur 
data som inte var medtaget eller om nya teman kunde skapas. Efter detta gjordes en 
separat definition av varje tema som sammanställdes och döptes med en lämplig rubrik. 
Varje sammanställning belystes med citat hämtat från råmaterialet. Tre övergripande 
grupper kunde sedan urskiljas vilket gjorde att några teman togs bort och några delades 
upp på fler teman och placerades in under respektive del.   
 
När studien genomfördes studerade jag vid Personal, Arbete och 
Organisationsprogrammet (PAO) vid Stockholms universitet. Jag läste då 
påbyggnadskursen i psykologi vid Psykologiska Institutionen. Under våren 2005 läste 
jag en kurs i intervjumetodik samt även en kurs i kvalitativ metod som har bidragit 
mycket vid utförandet av studien. Jag har sedan många år även praktisk erfarenhet av 
rekrytering vilket resulterat i ett flertal intervjuer. Under kursen Personalarbete, hösten 
2005, genomförde jag tillsammans med tre kurskamrater även en undersökning 
innehållande kvalitativa intervjuer. Detta har tillsammans bidragit till en ökad 
förförståelse för denna studie.  
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R e su l t a t  
 

 Gruppdynamiken och grupprocessen  
 

En tidskrävande process att föra en dialog under komfortgränsen.  
 
Det krävs att gruppdialogen har pågått en eller två gånger för att medarbetarna ska 
kunna kommunicera under komfortgränsen. Att prata tillsammans är ett nytt sätt för 
medarbetarna vilket gör att det krävs tid och träning för att det ska bli meningsfullt. 
Vidare upplever medarbetarna att det går enklare för varje tillfälle att föra en dialog 
under komfortgränsen för att sedan kunna ta vid på det stadium där den senast 
lämnades. Medarbetarna förväntar sig att dialogen skall utvecklas stegvis till att bli 
djupare och mer effektiv för varje tillfälle och att det behandlade ämnet därmed inte 
behöver lindas in på samma sätt som tidigare. Detta gör att förändringen är synlig först 
efter att gruppdialoger genomförts. Vid första gruppdialogen kände medarbetarna sig 
osäkra över vad de skulle vara med om och modellens innebörd, de liknande det vid ett 
helt vanligt arbetsplatsmöte, något som dock förändrades vid påföljande tillfälle. Det 
krävs flera sessioner för att försöka förstå de övriga gruppmedlemmarna och skaffa sig 
en bild av deras upplevelse. Känner deltagarna inte varandra tillräckligt krävs det 
ytterligare några tillfällen innan de öppnar sig och för en dialog under komfortgränsen.   
 
”Jag tror att det går lättare att komma under komfortgränsen. Om man avslutar det 
bra och att alla känner att det här blev positivt då tror jag att det går lättare att komma 
dit för varje gång…för första gången kom du ju inte alls dit då var det ju som  ett 
arbetsplatsmöte  ungefär så är det ju…så att det tar ju lite att komma dit men …men det 
tror jag…eller det känner jag att det gör.” 
 

Tidstillgång. 
 
Samtliga undersökta företag har haft minst två timmar avsatta för en gruppdialog. 
Medarbetarna anser detta vara för lite tid på grund av att de inte hinner behandla alla 
aktualiteter och de tvingas avbryta när de väl börjat föra dialogen framåt. Detta upplevs 
negativt då samtliga föreberett sig genom ett material vilket delats ut innan varje 
gruppdialog. Det tar även tid då alla i gruppen ska säga sin mening vilket upplevs som 
att dialogen inte utvecklas. Gemensamt är att det är viktigt att avsätta tid till dessa 
frågor. 
 
Några anser tvärtom att det egentligen inte behöver så lång tid för att lyfta upp olika 
frågor och problem. De använder 20 minuter efter en arbetsplatsträff, seminarium eller 
utbildning för att ha en gruppdialog. Det behöver inte alltid handla om tid såsom det var 
tidigare, dvs att alla var stressade. Numera delar de in sig i små grupper och väljer en 
”göra-fråga” och en ”vara-fråga” och sedan diskuterar de dessa i 20 minuter vardera. 
 
”Vi kom fram till det under väldigt kort tid och att ja men om det då tar så här kort tid 
att prata om så mycket å lyfta upp så många saker så borde vi ju hinna med det i 
vardagen också. Att man behöver inte schemalägga så många saker för att man ska 
komma fram till så mycket.” 
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Arbetsgruppen genomgår en process bestående av olika faser. 
 
I gruppdialogen anser medarbetarna att de genomgår en process bestående av olika 
faser. Vid den första fasen infinner sig ett avvaktande beteende hos gruppmedlemmarna 
där de lär känna varandra. Sedan övergår den fasen till att gruppen känns som ett 
vinnande team och allt upplevs som positivt. I takt med att medarbetarna börjar visa 
sina brister och att de strävar åt olika håll kommer skillnader fram som de från början 
inte kunde se. I denna fas möter de konflikter och det stormar i gruppen. Medarbetarna 
tycker att gruppdialogen i detta fall hjälper dem att hitta samarbetsformer som fungerar.  
 
”Jag tror att när man är en nybildad grupp så går det väldigt lätt i början, man är 
väldigt snäll emot varandra och man tycker att det här ska bli kul å, sen efter ett tag så 
börjar det att hopa sig bekymmer å då börjar det ju att komma andra, då blir det ett 
annat ljud i skällan då är det inte så säkert att det är så bra som man från början 
trodde.”  
 

Betydelsefullt med regelbundna gruppsamtal för att få kvalitet i dialogen. 
 
Medarbetarna i studien anser det viktigt med kontinuitet i gruppdialogen och att 
cheferna gör ett förslag på datum när gruppdialogerna skall hållas framöver. Det måste 
finnas en systematik i dialogerna för att medarbetarna ska kunna se förändring. Obehag 
kan upplevas vid dialog under komfortgränsen och det blir då viktigt att få upprepa 
dessa vid flera tillfällen för att övervinna obehag. Kontinuerliga samtal leder även till 
att medarbetarna erhåller kunskap om hur kollegor och chef fungerar vilket upplevs 
som positivt. Data visar att kontinuiteten är positiv när gruppen tillsammans ska jobba 
med de problem som uppkommer. Det upplevs att chefens medverkan och ambitioner 
påverkar hur djupt de övriga i gruppen är villiga att gå. När samtalen tidigare enbart 
utfördes med chefen upplevdes det lättare att prata bakom ryggen på kollegan medan 
individen i gruppdialogen tvingas ta upp det inför hela gruppen. Det krävs då att nästa 
gruppdialog är planerad så att alla eventuella knutar och problem kan lösas och ett 
bättre samarbete kan uppstå i arbetsgruppen.  
 

Dialog under komfortgränsen. 
 
I tidigare arbetsplatsmöten upplevs att det saknas delar som har med relationen i 
gruppen att göra, detta finns möjlighet att diskutera i gruppdialogen. Det viktiga är att 
medarbetarna vågar prata på ett öppet och ärligt sätt om delar som kan upplevas som 
obekväma och obehagliga, samt hur relationen är mellan deltagarna i gruppen. Detta 
beskrivs som att våga släppa på den egna ståndpunkten och ge konstruktiv kritik till 
sina arbetskollegor. Medarbetarna kan känna när den gränsen närmar sig i deras dialog.  
 
Om det inom gruppen är svårigheter att komma till en dialog under komfortgränsen 
anses att det är chefens uppgift att öppna upp och få sin personal att känna att de kan gå 
dit utan att det skall upplevas obekvämt. Om inte kan någon medarbetare ta initiativet 
så blir det lättare för resten av gruppen att följa efter. Det måste skapas ett öppet klimat 
för att gruppens medlemmar skall våga gå under komfortgränsen.  
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”Det är ju samtalet och att människor möts och kan utveckla det här med att våga 
prata om ”hur är vi mot varandra” för det är ju ingenting som man har pratat om förut 
– vad jag vet. Så därför är det bra – för tidigare har samtalen såhär avdelningsmötet å 
allt vad det heter så pratat man ju bara om vad det är för jobb man ska göra inte om 
relationerna i gruppen eller jag känner inte till att man gjort det tidigare men nu har 
man ju möjlighet till det.” 
 
Det upplevs lättare att kunna prata om delar som ligger under komfortgränsen i 
gruppdialogen än i ett enskilt samtal. Att prata under komfortgränsen kan vara 
obehagligt och spänt då de lämnar ut sitt innersta till övriga gruppen men det kan även 
upplevas som befriande att öppna sig.  
 
”Då är man ju lite ute på hal is om jag ska vara ärlig, det är ju inte bara såhär 
rosenrött så att säga utan det är ju…då är man ju lite ute på hal is… ” 
 
Samtliga anser ändå att det medför något positivt i slutändan och att gruppen lättare kan 
förstå varandra sinsemellan. Känslan av att kunna komma förbi komfortgränsen och 
komma in i en djupare dialog ligger på ett mer abstrakt plan till skillnad mot ett 
traditionellt utvecklingssamtal. Känslan av ett sådant klart ögonblick ligger även kvar 
till nästa gruppdialog.  
 
Någon upplever däremot att fokuseringen mer ligger på huruvida de är under eller över 
komfortgränsen istället för att försöka hitta till dialogen på ett djupare plan. 
Fokuseringen handlar för mycket om modellens uppbyggnad istället för att föra en 
naturlig dialog. Detta beror på en hög medvetandegrad av modellens uppbyggnad och 
att problem som inte ursprungligen var riktiga problem blir det i och med att 
medarbetarna pratar under komfortgränsen.  
 
 

Öppen och ärlig dialog. 
 
Gruppdialogen skapar förutsättningar för att ha en öppen och ärlig kommunikation till 
varandra i gruppen. Alla måste våga ha en kommunikation som bygger på ärlighet 
vilket leder till tillfredsställelse för medarbetarna. En tillfredställelse är att de har 
kunnat delge gruppmedlemmarna om sina känslor och upplevelser. Genom att vara 
insatta i hur modellen fungerar och vad som är tanken bakom upplevs det att man kan 
vara ärlig i gruppkommunikationen. Detta är även viktigt i situationer då någon 
gruppmedlem tar illa vid sig och då är det särskilt viktigt att modellen är väl inarbetad 
så att alla i gruppen vet vad den går ut på. Vidare anser medlemmarna att det är en 
förutsättning att alla i gruppen litar på varandra för att det skall kunna vara ärliga i sin 
kommunikation.  Medarbetarna tvingas tänka efter innan de ska berätta något negativt 
till gruppen eller någon individ i gruppen och göra det på ett konstruktivt sätt. 
Vanligtvis upplevs att de lättare kastar ur sig orden för att de just den dagen var arg på 
någon specifik person men i gruppdialogen tvingas de tänka till lite mer om hur de skall 
kommunicera detta till den berörda personen. De flesta deltagare anser att en 
förutsättningslös kommunikation om deras kollegors attityder och beteenden leder till 
att de får en förklaring till varför de har bildat sig en speciell uppfattning av den 
personen från första början. Gruppdialogen har fått medarbetarna att förändra deras 
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eget beteende gentemot deras kollegor, de kan nu lättare handskas med konflikter som 
uppkommer.   
 
”Gruppdialogen gav som slutresultat att som jag uppfattade det i alla fall en vilja från 
allihopa att självklart vi måste vara ärliga mot varandra istället för att hålla tyst å gå å 
titta snett på varandra utan just det där med att pröva att diskutera å lösa problemet 
direkt på plats.” 
 
Det kan vara komplicerat att vara ärlig och öppen mot sina kollegor om det inte 
utvecklats en tillräckligt god relation. På grund av detta kan det då bli svårt att veta hur 
kollegorna reagerar på kritik och att det kan påverka relationen mellan den anställde 
och chefen. Oro för att ärlighet och öppenhet skall slå tillbaka i det dagliga arbetet 
förekommer, besvärliga frågeställningar måste lyftas fram i gruppdialogen på ett ärligt 
och öppet sätt. Detta kan till en början upplevas som jobbigt men är i det långa loppet 
positivt eftersom problemen inte försvinner om man inte pratar om dem.  

 
I gruppkonstellationerna medverkar personer som har hög prestige och helst vill klara 
av allting på egen hand. Det upplevdes att med tiden öppnade sig även dessa personer 
och delade med sig av sin osäkerhet och sina svårigheter. En avsevärd positiv skillnad 
på dialogen i gruppen framkom som även gör att problemet kan belysas utifrån olika 
perspektiv och en annan syn på det hela kan uppkomma.  
 

Delaktighet av samtliga i gruppen. 
 
För medarbetarna som deltar i studien är det viktigt att alla i gruppen får komma till tals 
och känna sig delaktiga. Alla ska få samma plats och utrymme att uttrycka sig så att det 
blir dialogen som eftersträvas i modellen. Beroende på hur pass olika individerna i 
gruppen är kan det ta olika lång tid att komma framåt i dialogen vilket upplevs som 
negativt. Någon eller några i gruppen tar ständigt över diskussionen och då blir chefens 
uppgift att försöka få in de övriga i dialogen så att alla blir delaktiga. Detta leder till att 
de personer som alltid är snabba på att uttrycka sig får efter att alla sagt sitt lära sig att 
deras snabba lösning kanske inte alltid är den bästa lösningen.  
 
”Jag lär mig andras situationer, det är ingen idé att gå på som en ångvält för att jag 
kör över de andra om jag gör så utan jag måste låta det gå lite tid, jag måste låta de 
andra komma in med sina åsikter. Det är som en ”aha-upplevelse” när man fattar 
det.” 
 
Under det första tillfället av gruppdialogen fick chefen dela ut ordet för att alla skulle 
delta, detta förändrades med tiden. Då implementeringen av modellen blev tydligare 
började medarbetarna ta mer och mer utrymme. De medarbetare som upplevs som 
ganska tystlåtna anser ändå att de får möjlighet att uttrycka sig i gruppdialogen just för 
att det är ett forum som uppmuntrar det. Å andra sidan kan det upplevas tvärtom dvs att 
det bara är samma personer som alltid har tagit stor plats som fortsätter med det och de 
som är tysta får fortfarande inte möjlighet att komma in i dialogen.  
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Stöd av gruppmedlemmarna skapar trygghet. 

 
Medarbetarna upplever en större trygghet i gruppdialogen i jämförelse med ett 
traditionellt utvecklingssamtal som hålls mellan chef och medarbetare. Detta på grund 
av att de är flera medarbetare i gruppdialogen och de kan då känna ett stöd från 
kollegorna som är av samma åsikt, vilket skapar en trygghet i gruppen. Ett krav är att 
samtliga medlemmar i gruppen kan känna grupptillhörighet för att tryggheten skall 
skapas. Medarbetarna anser att det känns meningsfullt att gruppdialogen är ett forum 
där alla delar med sig av sina tankar och åsikter vilket gör att det som sägs i 
gruppdialogen anses som riktigt och sant. I och med att tryggheten skapas följer även 
att medarbetarna upplever att det är lättare att kunna ta upp saker som är svåra att prata 
om och som ligger under komfortgränsen. Till följd av detta känner de ett stöd från de 
övriga gruppmedlemmarna som gör att de lättare kan uttrycka sina bekymmer etc. Även 
om någon kritiseras och medarbetaren kan få stöd av övriga i gruppen gör det att det 
går lättare att uttrycka sig. När känslan av trygghet infinner sig för medarbetarna vet de 
att det som sägs i gruppdialogen stannar där vilket ökar känslan av trygghet ytterligare. 
Det gör även att gruppen kan komma vidare i sin utveckling mot en bättre dialog.  
 
”Känner man sig trygg – vilket jag känner att jag kan göra. Då tycker jag att det känns 
väldigt bra och att man kommer någon vart att man inte blir fastlåsta i de vanliga 
mönsterna. I en grupp blir ju rätt det här vanliga..att man vet vad den andre ska säga 
och de vet säker vad jag ska säga men att man kommer förbi det lite grand.” 
 

Psykologiskt kontrakt. 
 
Innan gruppdialogen infördes ute hos deltagarna träffade de en konsult från bolaget 
som skapat modellen. Där gick de igenom förutsättningarna för att det skall utmynna i 
en dialog och ingen argumentation, att det skall vara ett forum där var och en öppet 
skall kunna uttrycka sina frågeställningar och bekymmer. När första gruppdialogen 
hölls kom samtliga medarbetare i gruppen överens om vilka regler eller föreskrifter 
som skulle gälla gemensamt för gruppen. Detta kan benämnas som att ett gemensamt 
kontrakt upprättades i gruppen kring vad som skulle gälla när de träffades i den 
konstellationen framöver. I detta oskrivna kontrakt görs en överenskommelse kring 
förhållningssätt och hur de som grupp skall arbeta tillsammans. Medarbetarna kunde 
känna att det är lättare att prata om saker som upplevs som besvärliga och lite jobbiga 
därför att de hade tidigare kommit överens om att det här är ett forum som behandlar 
sådana frågor. Det är ingen som kommer att tycka att det är konstigt efteråt eller få ”på 
skallen” för att de har uttryckt sin kritik etc. Om någon gruppmedlem blir sur eller tar 
illa vid sig för att hon har fått kritik så har hon vart med om att skapa kontraktet 
tillsammans med de andra. Spelreglerna är klara från början vilket gör att medarbetaren 
i efterhand inte kan komma och säga att det inte är ok. Detta upplevs som mycket 
positivt samt att det blir mer legitimt att ta upp svårbehandlade saker.  
 
”Hur man ska förhålla sig och hur ska vi jobba tillsammans å hur det här som man då 
skulle komma överens om att det här är ett gemensamt kontrakt som vi upprättar och så 
här är vi överens om att vi ska vara.” 
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Chefens påverkan. 
 
Chefens engagemang och medverkan upplevs olika. Det kan anses att chefen skall vara 
med på samma villkor som övriga gruppmedlemmar, dvs. att chefen inte skall agera 
åskådare utan vara med i dialogen på precis samma villkor som övriga. Medarbetarna i 
gruppen upplever då att de lär känna chefen på ett mer personligt plan. Å andra sidan 
anses även att chefen skall vara den som styr dialogen och försöker få alla att prata 
under komfortgränsen med hjälp av att ställa rätt frågor, annars kan det aldrig utmynna 
i en bra dialog, dvs. att chefen skall inta ett ”tyst ledarskap” och dela ut frågor och 
tankar och inte själv vara deltagare i samtalet. Uppfattningen är att chefen skall vara 
den som tar tag i dialogen om den går utanför ramarna och om inte alla får känna sig 
delaktiga. Även vid personangrepp och om det går för långt i vissa dialoger är chefens 
medverkan av stor betydelse för medarbetarna i gruppen. En annan viktig aspekt är att 
chefen måste kunna skilja på sak och person och inte vara långsint. Det gör att 
gruppmedlemmarna inte vågar vara öppna och ärliga i sin kommunikation av rädsla för 
att deras arbete skall påverkas negativt. Vidare inser de vikten av att chefen 
administrerar detta i efterhand och analyserar gruppdialogen. Till sist är det väldigt 
viktigt att chefen har en ambition, ett intresse att följa modellen och lyfta fram problem 
och andra frågeställningar till ytan annars kommer inte dialogen dit den ska. Chefen 
skall vara den som initierar och förankrar gruppdialogens värde. Några av deltagarna 
har ganska nytillkomna chefer och då ger gruppdialogen ett bra tillfälle att få igång en 
diskussion för att ta reda på hur gruppen fungerar och lära känna personerna i gruppen 
på ett annat plan.  
 

Effekter av gruppdialogen  
 

Konflikthantering på arbetsplatsen. 
 
Samtliga medarbetare anser att gruppdialogen underlättar hanteringen av konflikter på 
arbetsplatsen och därmed motverkar dessa. Istället för att problem etc. skall utmynna i 
konflikter kan gruppmedlemmarna lyfta upp dessa på ett professionellt plan med hjälp 
av gruppdialogen. På detta sätt undviker medarbetarna att prata bakom ryggen på 
varandra. Samtidigt uppnås en insikt och förståelse till motpartens sätt att reagera vilket 
även det leder till att onödiga konflikter i stor grad kan undvikas. Det anses även lättare 
att i det dagliga arbetet ta direktkontakt med den eller de inblandade i konflikten för att 
kunna diskutera och finna en lösning. Viktigt är att samtliga i gruppen medverkar vid 
dialogen och lösningen av konflikten. Detta på grund av att konflikten indirekt har 
påverkat övriga medarbetare som tillhör arbetslaget. Kan hela gruppen medverka och 
lösa problemet tillsammans skapas en större förståelse och de kan undvika ytterligare 
konflikter i framtiden. Istället för att medarbetaren skall sitta själv och fundera så 
öppnar gruppdialogen upp för att höra samtligas åsikter och synpunkter. Detta är endast 
möjligt när medarbetarna träffas tillsammans för att ha en dialog i gruppen. De lär sig 
på ett positivt sätt hur konflikterna kan undvikas genom att ha denna typ av dialog. När 
gruppen har kommit till det stadiet i dialogen att de börjar lära känna varandra upplever 
individerna att de lättare kan uttrycka sina åsikter och ifrågasätta varandra. I och med 
detta kommer konflikter även upp till ytan och kan direkt börja bearbetas. 
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”Det blir mindre konflikter. Om du har en större förståelse till varför någon reagerar 
eller agerar som de gör så behöver man inte skapa en konflikt. Man kan ha större 
förståelse för den andra personen vilket är positivt. Dagliga konflikter tar ju kraft, kan 
man slippa de som är onödiga, om man förstår varandra, det är ju bra om man slipper 
dom. Det tyckte vi generellt på avdelningen då att det gav oss större förståelse för 
varandras situation och tankar och så. Å det hjälper ju i vardagen absolut. För många 
konflikter beror ju på missförstånd och många av dem kan man ju undvika.”  
 
Att prata om konflikter och problem kan även anses som svårt, det beror på att det finns 
en rädsla för hur motparten skall reagera. Medarbetarna i gruppen håller då inne med 
konflikten istället för att ta upp det i gruppen och försöka hitta en lösning på det hela. I 
detta fall anses gruppdialogen inte vara tillräcklig. Detta gäller specifikt just konflikter 
och problem, vanligtvis har medarbetarna inga svårigheter med att dela med sig av sina 
åsikter och tankar.  

 
”För att man är helt enkelt rädd för konflikter, eller för de känslor som kan uppkomma, 
det känns hela tiden som att alla går runt, runt, runt istället för att ibland så är det 
någon som försöker göra nåt komma in på det som egentligen några av oss alltid 
tänker på å man försöker säga…men det når aldrig riktigt fram …det som man vill 
komma till. Så att ibland känns det som att den där gruppdialogen är…den är bra på 
många sätt men den räcker inte riktigt till i vårat fall.” 

 
Självinsikt och möjlighet att rannsaka sig själv. 

 
Att medverka i gruppdialogen kan upplevas skapa insikter om sig själv och sitt 
beteende. Detta kan upplevas påfrestande men leder ändå till något positivt i slutändan. 
Det kan vara ansträngande på grund av att det genererar tankar hos medarbetarna och 
de kan känna sig psykiskt trötta efter en gruppdialog. Att få en insikt om hur ens 
beteende uppfattas av de i övriga gruppen kan vara chockerande för många. Detta 
framkallar en process där man har möjlighet att fundera över sitt agerande och beteende 
mot sin arbetsgrupp. Processen framkallas även på grund av att man tvingas att tänka 
till och ta ställning till det som diskuteras i gruppdialogen, man får en insikt om sig 
själva och sina medarbetare som är väldigt positiv. Medarbetarna kan på detta sätt ta 
med sig det som sägs i gruppdialogen och försöka förändra eller tänka över sitt 
beteende i vissa situationer, det skapas en förståelse över ens roll i gruppen som även 
följer med i kommande gruppdialoger.  

 
”Det är jättesvårt att förklara med det är de här insikterna – det kan ju va tärande att 
…fast spännande, jättespännande å men det är tufft att inse att ”herregud är det så 
man uppfattar mig” så kan jag känna. Och eller egentligen så har det ju eller flera 
gånger så har jag fattat – som jag inte tidigare har förstått – att jag uppfattas väldigt 
drivande väldigt ”på” så,  å det är ju väldigt nyttigt att förstå det verkligen. Men det är 
klart att det är tufft också. Fast mest positivt …eller det är ju positivt även om det är 
tufft just då så är det ju väldigt positivt att få insikt i hur andra uppfattar en och att det 
kan vara lite chockerande att få reda på hur gruppen uppfattar en”   
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Får bekräftelse på sitt dagliga arbete genom konstruktiv kritik. 

 
Återkoppling krävs för att känna stimulans i det dagliga arbetet, det ger en känsla av 
bekräftelse och tillfredställelse. Det är viktigt att veta att kollegorna och chefen ser och 
uppmärksammar varandras arbeten. Genom detta får både gruppen och individerna en 
bekräftelse på hur de utför sina arbeten och hur de uppfattar varandra. Det är 
betydelsefullt att både kunna ge positiv och negativ kritik och det upplevs som att den 
positiva skall komma först för att ”bädda” för den negativa kritiken. Sker återkoppling 
på detta sätt kan medarbetarna lättare ta åt sig kritiken och försöka förändra den 
framöver. Att återkopplingen sker när hela gruppen är närvarande kan göra att 
individerna i större grad börjar fundera och ifrågasätta sina egna åsikter och funderingar 
etc.   
 
Återkopplingen i gruppdialogen sker på ett strukturerat sätt vilken skiljer sig avsevärt 
mot att ta upp denna typ av frågor vid ett arbetsplatsmöte. I och med gruppdialogen 
upplever medarbetarna att de blir bättre på att både ge och ta emot kritik från sina 
kollegor och chefer.  
 
”För att bara jobba på och liksom ”kavla upp armarna” och gå vidare, det tror inte 
jag på om man inte får någon bekräftelse under vägens gång så att säga på att nu har 
vi tänkt rätt, nu har jag gjort rätt å just att man får per individ också.”  
 
”För det tror jag också för en chefs skull också så är det mycket lättare att ta tillfället i 
akt och få en anledning på något sätt att säga vad man tycker oavsett om det är positivt 
eller negativt” 
 

Förmåga att lyssna på sina medarbetare. 
 
Det upplevs en förbättrad förmåga att lyssna till sina kollegor med gruppdialogens 
införande. Gruppdialogen erbjuder ett pedagogiskt forum där förmågan att lyssna är ett 
nyckelord för att den skall bli meningsfull. Det skapas ett dialogforum där individerna 
får träning i att lättare kunna lyssna till sina medarbetare. De behöver inte 
nödvändigtvis använda sig av protokoll eller dagordning för att utföra en dialog enligt 
samtalsmodellen. Detta gör att gruppen kan diskutera frågeställningar och lära sig att 
lyssna på de andra medlemmarna för att komma vidare i den aktuella frågan. 
Medarbetarna anser det vara av stor vikt att de kan lyssna till varandra för att en ärlig 
och uppriktig dialog skall kunna skapas. Om inte finns det risk att dialogen enbart tas 
över av personer med en stark identitet och att delaktigheten minskar. Förmågan att lära 
sig lyssna på andra människor gör även att medarbetarna får sig en tankeställare över 
sin egen ståndpunkt och kan då revidera denna ur ett annat perspektiv.  
 
När gruppmedlemmarna är inne i en diskussion kan det upplevas att de endast tänker på 
vad de själva ska säga när talande person tystnat. Detta leder till att individen 
egentligen inte lyssnar på den som för närvarande pratar och det blir en meningslös 
dialog. I och med gruppdialogen lär sig individerna att de inte behöver tänka på ovan 
nämnda sätt utan istället bara ta in det som sägs i nuet och verkligen lyssna på det som 
sägs just då. 
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”Det var jättesvårt att vara tyst när det är någonting som man vill säga…just det här 
med att lyssna å inte öh..just för att man då inte behöver förbereda sig, inte behöver 
tänka tankar..att vara inne på det som jag ska säga.. Nu vill jag komma fram till det här 
– det här är min åsikt, utan att bara luta sig tillbaka å lyssna på vad du säger och bara 
ta in det” 
 

Förståelse för olika personligheter och avvikande åsikter.  
 
En vinst med gruppdialogen är att det skapas ett tillfälle för medarbetarna att lära känna 
varandra på ett djupare, känslomässigt plan vilket ger en ökad förståelse för individerna 
i denna. Det skapas en annan typ av förståelse som inte har förekommit innan 
gruppdialogens införande. Många upplever det som att delaktigheten ökar på ett annat 
sätt och de hinner gå igenom så att samtliga får uttrycka sin åsikt, de kan då gå djupare i 
frågeställningar. Medarbetarna kan lära sig om de andra individernas beteenden och 
varför de reagerar som de gör i olika situationer, de känner att de kommer närmare 
varandra på ett djupare plan vilket även ökar förståelsen. Denna insikt sitter även kvar i 
övrig tid på arbetet vilket upplevs som positivt.  
 
Förståelsen öppnar upp för frågor som handlar om gruppens fördelar och nackdelar, vad 
de är bra/dåliga på och vart de vill framöver. Diskussioner gör att medarbetarna skapar 
förståelse för att vi alla tänker på olika sätt och har avvikande åsikter om saker och ting. 
Gruppdialogen främjar olikheter och det är positivt att personerna i gruppen är olika 
och att detta kommer fram. Gruppdialogen är mer organiserad och det blir därför lättare 
för gruppen att diskutera svåra saker och kunna hjälpa varandra vilket genererar ett 
mervärde. De kan lära sig av sina kollegors iakttagelser och upplevelser även om de är 
avvikande från deras egna och därigenom skapa en samsyn i gruppen. Innan 
gruppdialogens införande var upplevelsen att de aldrig hittade några tillfällen att prata 
med varandra.    
 
”Jag uppfattade det så att när vi gick därifrån så kände alla varandra lite 
bättre…..men att man också vad ska jag säga att man själv inte är normgivande på nåt 
sätt utan alla människor är olika och man upplever samma situation på olika sätt 
beroende på vilken person man är och vilka infallsvinklar man ser det ifrån så det tror 
jag nog att de flesta som var med i den här gruppdialogen uppfattade så att man gick 
därifrån och tyckte att det var nåt bra som man hade gått igenom.”  
 

Samarbete. 
 
Genom att medarbetarna lär sig att kommunicera och lyssna bättre till sina kollegor 
upplever de även ett bättre och djupare samarbete i gruppen. De behöver inte lägga 
energi på sina kollegors beteenden i och med att gruppdialogen behandlar detta och 
samarbetet blir därför bättre. Det skapas en process i gruppen där samarbetet förbättras 
för varje diskussion eller problem som gruppen går igenom. För att samarbetet skall 
fungera är medarbetarna beroende av varandra rent praktiskt och de kommer närmare 
varandra. Några medarbetare upplever ett påtvingat samarbete eftersom de blivit 
sammanslagna med andra sjukhus där de skall jobba på liknande villkor. Det 
uppkommer då meningsskiljaktigheter mellan de olika sjukhusen kring vad som är de 
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bästa arbetssätten vilket kan försvåra samarbetet. Vid tillfällen som dessa verkar 
gruppdialogen positivt då den skapar ett forum för att gå igenom och diskutera 
gruppmedlemmarnas åsikter och komma ett steg närmare samarbetet. Det upplevs även 
att personer i de två grupperna som tidigare varit lågmälda började prata och dela med 
sig av sina åsikter vilket lyfter samarbetet. Samarbetet upplevdes även positivt i de fall 
när en medlem i gruppen särskilt intresserar sig för en fråga som övriga inte är 
delaktiga i. De kan då hjälpa henne med frågan så att det underlättar hennes arbete och i 
det långa loppet även för gruppen. Medarbetarna upplever det viktigt att de ser sig som 
en hel grupp som har ett behov av varandra för att skapa en bra tillvaro på arbetet. Även 
när de arbetar på olika ställen och reser mycket i sina jobb ser de gruppdialogen som en 
möjlighet att sätta sig tillsammans och stämma av den senaste perioden och blicka 
framåt, vilket ökar även samarbetet i gruppen.  
 
Gruppdialogens effekt på organisationen  
 

Gemensamma mål inför framtiden.  
 
Medarbetarna anser att gruppdialogen inte bara skall vara ett forum där kamratskap och 
bättre dialog främjas utan även att gemensamma mål som de kan jobba emot 
tillsammans skapas. De har då något konkret som de gemensamt kan stämma av i 
gruppdialogen. Frågorna behandlar framtida mål, strategier för gruppen, hur 
arbetsuppgifterna ser ut idag och framöver etc. Utifrån varje åsikt i gruppen kan de 
jämka och på det sättet komma fram till ett gemensamt mål som gäller för hela 
gruppen. Det behöver inte alltid vara så att målen ser likadana ut för varje individ i 
gruppen men gruppdialogen ger dem tillfälle att belysa dessa frågeställningar och ser 
till att gruppen till viss mån jobbar mot gemensamma mål. Samhörigheten och 
gruppkänslan ökar i och med detta. Det kan dock upplevas som negativt om gruppen 
inte har utvecklats i sin kommunikation vilket medför att de gemensamma målen inte 
kan uppfyllas.  
 
”Att vi jobbar mot samma mål även fast alla inte är likadana å inte jobbar med samma 
mål å sådär så har man ändå fått en känsla av samhörighet tycker jag.” 
 

Gruppdialogens inverkan vid beslutsprocessen i organisationen. 
 

Beslutsprocessen i företaget blir kortare och mer effektiv i och med gruppdialogerna. 
Då dialogen skapar en delaktighet för medarbetarna i processen blir vägen till beslut 
kortare om medarbetarna får möjlighet att påverka från första början. Detta förutsatt att 
medarbetarna får den kunskap och information som behövs. Det kan då leda till att 
saker och ting ses utifrån olika aspekter och om ledningen tar tillvara på 
organisationens synpunkter och åsikter skapar det bättre förutsättningar för att få med 
sig hela organisationen. Om då medarbetarna själva får vara med och komma fram till 
och tänka kring ett beslut är det naturligt att vägen mot beslutet blir kortare. Det viktiga 
är att medarbetarna får vara med från början på vägen mot ett beslut även om de inte är 
överens i slutändan. Möjligheten att kunna påverka på vägen är därför viktig. 
Gruppdialogen kan även användas när olika partsförhållanden skall träffas och besluta i 
ett ärende, exempelvis fack och ledningsgrupp. Även om beslutet inte kan tas genom en 
gruppdialog så kan riktlinjer och planer bestämmas så att de snabbare kan komma fram 
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till ett beslut framöver. Detta upplevdes som väldigt positivt av den anställde. Några 
medarbetare upplevde det svårt att ta beslut i gruppen om de kommer från olika sjukhus 
då de är beroende av andra yrkesgrupper för att kunna fatta verksamhetsbeslut i 
gruppen. Däremot beslut som bara handlar om den arbetsgrupp medarbetarna befinner 
sig i går det bra att behandla i gruppdialogen.  
 
”Får man själv vara med och komma fram till…om man själv har vart med och tänkt 
kring och utvecklat det så är det ju helt naturligt att den vägen från…från öh beslut till 
att man gör det mycket kortare än om nån kommer uppifrån och säger att ”nu är det en 
jätteförändring här – nu ska vi göra såhär och såhär” och då går det åt massor med 
energi å tankeverksamhet och mycket prat runt omkring å så innan folk har accepterat 
det å du har massor av människor som är emot som inte förstår varför och som inte 
kanske har fått insikten eller fått veta varför det är bra eller hur det hänger ihop och 
får in det i sitt rätta sammanhang. Då tar det ju jättelång tid innan du har hela 
organisationen med dig.” 
 

Gruppdialogen som ett förändringsinstrument. 
 
Upplevelsen av gruppdialogens kvalitet kan ha ett samband med vilken kontext 
gruppen befinner sig i. Står gruppen inför en förändring av något slag, exempelvis en 
omorganisation, kan gruppdialogen ha stor inverkan och vara av betydelse för att de ska 
kunna samarbeta på bästa sätt och hitta lösningar till de frågeställningar de står inför. 
Medarbetarna anser det viktigt att få vara en del av starten på förändringsprocessen för 
att sedan kunna föra en dialog och diskussion kring processen så att alla medarbetare i 
gruppen involveras. Att få medverka i förändringsprocessen gör att medarbetarna inte 
upplever förändringar på samma sätt som om företagsledningen ensamt har tagit 
beslutet och därefter informerat de anställda. Även förändringar som har att göra med 
arbetskarriär, utbildningar eller välmående upplever medarbetarna kunna diskutera i 
gruppdialogen. 
 
Ett exempel på att gruppdialogen måste ske fortlöpande är att en medarbetare vill känna 
sig fri att uttrycka sina åsikter i syfte att få till stånd en förändring, inte för att hon vill 
delge sin ståndpunkt utan för att hon vill åstadkomma något med det som hon säger. 
Även öppenheten i gruppen förändras positivt av detta. Det är dock viktigt för de 
medverkande att gruppdialogen har pågått 2-3 gånger för att en förändring skall synas 
till det bättre eller sämre. 
 
”Ja,  att man får placera in saker och ting i sitt rätta sammanhang för är du med och 
delaktig i en förändringsprocess så upplever du inte att det är någon förändring på 
samma sätt som du gör om någon kommer och talar om uppifrån att nu ska du göra 
såhär – då är det ju inte – då har ju inte du upplevt med kroppen att det är bra, utan då 
är det någon annan som talar om för dig att det är bra.” 
 

Underlättar samverkan mellan olika enheter. 
 
Gruppdialogen kan med fördel användas när två eller flera enheter skall samverka kring 
ett projekt eller en frågeställning på arbetsplatsen. Detta ser medarbetarna som positivt 
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på grund av att de får inflytande samt att de kan undvika missförstånd och misstag inför 
framtiden. Det skapar även ett bättre samarbete mellan de olika enheterna på företaget. 
 
”Sen när vi har gjort det och diskuterat kring hur går vi vidare i det här med 
samverkan så ska gruppdialoger också utföras ute på enheterna. Men då är det inte vi 
som ska komma och säga till dem vad dom ska prata om utan det ju dom själva som ska 
komma fram till vad de ska prata om för att komma vidare i sitt arbete.”  

 
Skapar ett helhetsperspektiv på organisationen. 

 
I de undersökta organisationerna anser medarbetarna att kommunikationen i 
gruppdialogen gör att saker och ting kan ses ur ett större perspektiv. Det traditionella 
utvecklingssamtalet mellan chef och medarbetare upplevs som bra men att det inte kan 
lösa problem och frågeställningar i arbetsgruppen på samma sätt som gruppdialogen. 
Dock anser de att de enskilda samtalen är viktiga men att ett komplement med 
gruppdialoger skapar en bredd och ett helhetsperspektiv över sin arbetsgrupp och 
organisationen som helhet. Medarbetarna kan då placera sig själva i ett större 
sammanhang och känna sig till freds med sin roll i verksamheten. De upplever även att 
dialogen i gruppen och deras sammanlagda åsikter lättare kan jämkas om de får prata 
om det aktuella ämnet tillsammans istället för att var och en skall springa med en 
önskelista till chefen. Detta leder till att gruppen tillsammans kan belysa helheten i 
organisationen. Resultatet av helhetsperspektivet kan även göra att effektiviteten 
förbättras ur produktivitetssynpunkt därför att medarbetarna vet vad de ska göra 
tillsammans och vilka mål gruppen har.  
 
”Men om man då är i en gruppdialog, där kan ju alla kanske komma till tals och kan 
man då penetrera ”jaha men är de klokt för verksamheten” det är ju mycket bättre att 
man får sitta tillsammans än att var och en springer till chefen och har en lång 
önskelista”.  
 
”Du har ju mötet med människor och kan diskutera och sätta in saker i sitt rätta 
sammanhang och få en helhet som naturligtvis är mycket bättre för alla och som ger ett 
bättre resultat om du tittar ur produktivitetssynpunkt också öhh att folk jobbar mer 
effektivt man kanske jobbar då med rätt saker.. för då vet man vad… vilket mål man 
har.” 
 

Identifiera problem och hitta nya kreativa lösningar inför framtiden. 
 
I och med att medarbetarna erhåller ett helhetsperspektiv över organisationen följer 
även en möjlighet att hitta lösningar och nya idéer som kan driva organisationen framåt. 
När medarbetarna får en förståelse för sina kollegor skapas en gemensam vilja att göra 
arbetet mer effektivt genom att föra en dialog om hur gruppen skall jobba tillsammans 
och hitta nya metoder och lösningar för en bättre arbetsplats. Det blir en stor skillnad i 
jämförelse med att var och en enskilt skall fundera över detta, då blir det bara den 
sanningen som gäller. Medarbetarna upplever att gruppdialogen gör att de först kan 
prata om verksamheten och hur den skall se ut för att i nästa steg kunna se till hur 
individerna i denna kan utvecklas för att kunna passa för de mål som gruppen kommit 
fram till. Detta sammanhang öppnar upp för att diskutera det som medarbetarna 
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egentligen sitter och tänker på istället för att följa givna punkter som på ett 
arbetsplatsmöte. På ett arbetsplatsmöte upplever medarbetarna att det inte finns 
utrymme att diskutera liknande frågor. I gruppdialogen uppfattas detta som ett utmärkt 
komplement till både arbetsplatsmöten och individuella samtal. Det kan ibland 
upplevas svårt att hitta lösningar på problemen på grund av att gruppen inte lyckas 
komma dit i sin dialog, gruppmedlemmarna behöver då mer tid.  
 
”Å då måste man ju själv först prata i gruppen om hur vi vill att verksamheten ska vara 
innan jag sen tar individen och tänker vad ska jag som individ göra utvecklas i för att 
kunna bidra till det som vi tillsammans kom överens om. Tidigare har det ju varit så att 
var och en tänker för sig å har man tur…så kanske det hänger ihop med verksamheten 
å det tror jag blir mycket bättre med det här om man börjar med gruppen å tar fram 
alla idéer, synpunkter, åsikter om göra å vara då är det mycket lättare sen att prata om 
individen.” 
 

D i s ku ss io n  
 
Syftet med den här undersökningen var att ge en beskrivning av medarbetarnas egna 
upplevelser av gruppdialogen enligt Amforas samtalsmodell samt kartlägga vilka 
effekter av gruppdialogen som erfars. Vid granskning av den knapphändiga litteratur 
som finns inom detta område jag har jag kunnat hitta ett visst stöd för de teman som jag 
redogjort för i resultatet. 
 
Validitet 
 
Samtliga studier på denna modell är gjorda utifrån chefernas perspektiv. Jag ansåg det 
därför mer intressant att utföra undersökningen bland medarbetare. Då jag hade bra 
förutsättningar från intervjumetodik, dels genom tidigare arbetsliv och dels från kurs i 
intervjumetodik på Psykologiska Institutionen underlättade det intervjusituationen 
avsevärt. Genom detta har jag skapat ett förhållningssätt i intervjuerna där jag på ett 
öppet och fördomsfritt sätt kan lyssna koncentrerat på intervjupersonerna. Att medvetet 
lägga in pauser i intervjuerna gör att intervjupersonerna ytterligare kan utveckla sitt 
resonemang. Detta tillvägagångssätt ökade mest troligt validiteten i undersökningen. I 
min förförståelse ingår även att jag har medverkat vid utvecklingssamtal själv, både 
individuellt och i grupp (lagidrott). Dessa har dock inte utgått från Amfora 
Samtalsmodell men det gav mig en insyn i intervjupersonernas erfarenheter och skapade 
bättre förutsättningar för min förståelse under intervjusituationen, vid transkribering och 
analys av materialet. Om intervjuerna utförts påverkade av mina upplevelser och 
förförståelse hade det kunna påverka intervjupersonernas svar. Detta upplevde jag inte 
som problematiskt då min erfarenhet inte kom från arbetslivet. 
  
Vanligtvis förekommer det någon form av intervjuareffekter. Med detta menas att 
personen som för intervjun omedvetet skickar ut signaler verbalt eller icke-verbalt som 
kan påverka intervjupersonens svar. Förväntanseffekter hör till en av de vanligaste 
effekterna vilken menas att intervjupersonen svarar så som hon eller han tror att 
intervjuaren förväntas att de skall svara (Hayes, 2000). Detta har jag undvikit genom att 
ställa följd- och kontrollfrågor till intervjupersonerna vilket givit dem möjlighet att 
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förtydliga och justera sina svar. Det har även givit mig möjligheten att säkerställa att 
mina tolkningar är korrekta.   
 
Validiteten i undersökningen anses relativt god gällande urval. Detta eftersom de sju 
medarbetare jag valde att intervjua kom från olika organisationer och varierade i ålder 
samt yrkeserfarenhet. Materialet blev då varierat och omfångsrikt och gav 
förhoppningsvis därmed en mer representativ bild av hur medarbetare kan uppfatta 
gruppdialogen. Däremot var materialet kanske inte lika representativt gällande kön då 
bara en man medverkande i undersökningen. Två av de medverkande var 
chefsjuksköterskor vilket skulle kunna medföra en risk att de istället antog ett 
chefperspektiv i sina intervjusvar. Detta försökte jag undvika genom att noggrant 
beskriva innan intervjun att de skulle svara utifrån sin egen upplevelse som 
medarbetare. Detta kan dock i vissa fall ha påverkat deras svar då de även besitter en 
erfarenhet som chef. En av dessa medarbetare uttryckte att hon egentligen inte var en 
lämplig intervjuperson eftersom hon höll i många gruppdialoger som chef. Efter att 
förklarat att hon enbart skulle svara utifrån sin egen medverkan i gruppdialogen ansåg 
jag hennes svar som användbara.  
 
Den systematiska analysen som har använts bidrar till att ge en rättvis bild av materialet. 
Jag har inte selekterat bort något utan allt som är relevant för min studie är medtaget.  
 
Studiens användbarhet tror jag är stor eftersom utvecklingssamtal generellt sett anses 
komplicerade att genomföra för både chefer och medarbetare. Kan man då hitta ett 
samtal som ger en möjlighet att förändra, skapa samförstånd och växtkraft hos såväl 
individen som organisationen bör man ta det tillfället i akt i dagens hårda konkurrens 
(Ronthy, 2004). Användbarheten är även god för de organisationer som önskar 
implementera modellen samt för chefer som kan ta del av hur medarbetarna uppfattar 
gruppdialogen samt vilka effekter som kommer ur denna. Detta gör att de lättare kan 
undvika oönskade effekter. De resultat som jag kom fram till i denna undersökning kan 
även appliceras inom skolverksamheten där utvecklingssamtal är en stor del av 
återkopplingen till eleverna men även i andra sammanhang där man fungerar i en grupp. 
Det skulle vara av intresse att som framtida forskningsförslag granska huruvida kvinnor 
är mer benägna än män att gå under komfortgränsen och prata om relationer i vara-
dimensionen eller andra könsskillnader i hur man upplever utvecklingssamtalet.  
 
 
 Medarbetarnas upplevelse av gruppdynamiken och grupprocessen  
 
De flesta medarbetare upplevde att gruppen gick igenom olika stadier innan de kunde se 
en förändring eller utveckling åt något håll. Detta tar tid för gruppen men är nödvändigt 
för att medarbetarna skall känna grupptillhörighet. Medarbetarna ska sätta sig in i det 
aktuella ämnet och kunna komma in på en dialog under komfortgränsen samt att det tar 
några tillfällen innan medlemmarna i gruppen vågar öppna sig för varandra. Forskning 
befäster detta, dock kan resultaten variera men de flesta är överens om att samtliga 
grupper genomgår olika stadier eller faser i takt med att den utvecklas (Forsyth, 1999). 
Tuckman & Jensen, 1997, skapade en stege med olika faser som en grupp går igenom 
innan individerna i denna kan känna att de får ut något av sitt medlemskap (1. 
orientering, 2. konflikt, 3. struktur/normer, 4. arbetsprestation, 5. dissolution 
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(friställande). Detta är överförbart i gruppdialogen då medarbetarna upplevde att de från 
början försökte komma underfund med vad gruppdialogen var och vilka som var 
medverkande. Stämningen upplevdes då som väldigt trivsam i gruppen. Efter att de lärt 
känna varandra lite bättre uppkom konflikter som i sin tur ledde till att gruppen måste 
hitta lösningar genom normer och regler för vad som ska gälla.  Gruppen behöver gå 
igenom dessa faser för att de skall kunna utvecklas framåt. Det verkar viktigt att ge 
denna process den tid som behövs för att skapa förutsättningar som gör att gruppen kan 
utvecklas. Engquist (1994) anser att om en grupp skall kunna utvecklas är det 
nödvändigt att gruppen träffas ett antal gånger för att den nödvändiga processen skall 
kunna möjliggöras.   
 
Ur resultatet framkom även att medarbetarna upplever det som svårt och obehagligt att 
prata under komfortgränsen. Detta anser jag ha med relationen till övriga 
gruppmedlemmar att göra dvs. hur väl de känner varandra påverkar graden av öppenhet 
och benägenhet att kunna gå under komfortgränsen i en dialog. För detta krävs det tid i 
olika former. De känner ett visst mått av obehag och att de svävar i någon sorts 
gränslöshet som är svår för dem att förklara. Alla medverkande var dock överens om att 
det leder till något positivt i slutändan. Detta stämmer ganska väl överens med Anders 
Engquists studie om utvecklingssamtal. Engquist (1990) tar upp att utvecklingssamtalet 
mellan parterna skall föras i en metakommunikation för att det ska bli en hög kvalitet på 
samtalet. Detta innebär att samtalet måste pendla mellan olika abstraktionsnivåer och 
behandla alla aspekter som rör verksamheten och individens roll i denna. 
Intervjupersonerna beskriver ovanstående vilket genomsyrat temat komfortgränsen och 
dialog under komfortgränsen. Samtalsmodellen Amfora bygger på att dialogen skall 
pendla mellan den undre och övre dimensionen dvs. mellan olika abstraktionsnivåer. 
Betoningen ligger här på gruppnivå. Medlemmarna i gruppen måste känna att de kan 
prata under komfortgränsen och veta när kommer in på frågor som behandlar den undre 
delen av komfortgränsen (vara-dimensionen). De kan då föra en dialog i gruppen som 
pendlar mellan den övre och undre dimensionen vilket även kan beskrivas som olika 
abstraktionsnivåer på samtalet. Detta upplevs då som ett innehållsrikt och meningsfullt 
och positivt samtal av intervjupersonen.  Detta befäster även Isaacs (2000) som menar 
att det krävs två typer av dialog för att det skall skapas en bra dialog, den reflekterande 
och den genererande. Den förstnämnda kan liknas med ”göra-dimensionen” och visar på 
vikten att försöka förstå orsaken bakom sitt eget handlande och vilka mönster som 
ligger bakom handlandet. I den genererande dialogen som kan liknas med ”vara-
dimensionen” måste medarbetarna tränga igenom sina naturliga försvar och åsikter för 
att kunna skapa ett öppet och ärligt klimat mellan varandra. Dialogen blir genererande 
när individerna släpper taget om sina åsikter och ståndpunkt (Isaacs, 2000). På detta sätt 
beskriver medarbetarna sin väg till att kunna föra en bra dialog. Trots att det krävs tid, 
obehagskänslor, öppenhet och uppriktighet verkar det enligt ovan nämna teorier vara 
naturligt för att komma vidare i sin kommunikation.   
 
I temat ”chefens påverkan” råder variationer i vilken roll som chefen skall inta under 
gruppdialogen. Detta verkar delvis vara beroende på vilken relation medarbetarna har till 
sin chef men även i vilken grad som chefen besitter en position som präglas av makt och 
hög dominerande ställning. Några av medarbetarna känner att de inte vågar öppna upp 
sig om inte chefen klart och tydligt redogjort syftet med gruppdialogen. Detta visar sig 
överensstämma med Maria Lindgrens studie om utvecklingssamtal. Lindgren (2001) tar 
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upp att chefer vid utvecklingssamtalet försöker få individen att medverka på lika villkor 
genom att ställa öppna frågor och få individen att öppna sig och dela med sig av sina 
åsikter. Genom dessa öppna frågor inbjuds individen till att dela med sig av synpunkter, 
tankar och känslor. Det som individen då inte märker är hur chefen kan använda sin 
auktoritet både på ett direkt och indirekt sätt. Lindgren menar vidare att det handlar om 
att få en balans mellan närhet och distans, att inte komma så nära att någon skräms och 
att heller inte inta en sådan distans att öppenheten inte skapas. Några av medarbetarna 
upplevde precis detta att chefen ska ställa frågor som öppnar upp för en dialog som både 
kan föras under och över komfortgränsen. Det verkar som att vissa medarbetare anser att 
det är chefens ansvar att tilldela frågor som öppnar upp för en bra dialog. Det visar sig av 
resultatet i min studie att den relation man har till sin chef påverkar huruvida det anses 
som lättare eller svårare att prata om obehagliga företeelser i sitt utvecklingssamtal. 
Enligt Engquist (1994) är chefen skyldig att inte bara skapa förutsättningar för utan även 
driva utveckling av medarbetarna, av sig själv och den konkreta verksamheten. Då någon 
av cheferna var relativt ny på arbetsplatsen kan det möjligtvis vara svårt att veta hur 
utfallet av gruppdialogen blir. Detta kan då bli till en oro för chefen. Den som leder 
gruppsamtalet kan aldrig i förväg veta vad summan av alla krafter i just den gruppen blir. 
Detta är något av ett osäkerhetsmoment med att föra utvecklingssamtal i grupp. Chefen 
eller den som leder gruppdialogen kan inte i förväg veta huruvida gruppens förmåga 
energi kommer att leda till något konstruktivt eller om det kommer att vändas mot den 
som leder gruppen (Engquist 1994). Detta skulle kunna ske även om chefen inte är ny 
eftersom det kan komma att behandla ämnen som är laddade och känsliga för de 
medverkande. Det krävs då att chefen vet hur detta kan hanteras på bästa sätt eller 
avbryta gruppdialogen helt.  
 
I temat psykologiskt kontrakt tar medarbetarna upp att det skapas oskrivna regler om 
vad som är tillåtet och vad som förväntas av både chefen och gruppmedlemmarna i 
gruppdialogen.  Detta för att de skall kunna känna en säkerhet i att kunna uttrycka sig 
fritt om arbetsplatsen, kollegorna samt chefen. I och med att det är något som samtliga i 
gruppen tillsammans med chefen kommit överens om skapar det bra förutsättningar för 
en meningsfull dialog. Detta skulle jag kunna se som att organisationen ger 
medarbetarna ett tillfälle att utvecklas tillsammans som grupp men även individuellt och 
i retur vill då företaget ha ut ökad arbetsprestation. Resultatet kan liknas vid Scheins 
(1994) teori om psykologiskt kontrakt och hur dessa förekommer ute i organisationer. 
Med ett psykologiskt kontrakt menar Schein att både företaget och de enskilda 
individerna i denna har olika förväntningar på varandra för att de skall kunna utvecklas 
framåt. Företaget måste hela tiden se till att skapa förutsättningar för personalen som i 
sin tur genererar en hög nivå av arbetsprestation över en lång period. Samtidigt måste 
organisationen tillåta de enskilda individernas behov för att de är medlemmar i 
organisationen. Ett psykologiskt kontrakt kan då ses som ett oskrivet kontrakt mellan de 
enskilda individerna i organisationen och cheferna inom denna. Från individernas sida 
kan det handla om förväntningar i form av lön, förmåner, arbetstider etc. men det kan 
även handla om förväntningar om att organisationen ska behandla alla som människor, 
erbjuda tillfällen att utvecklas samt feedback på arbetet. I utbyte mot detta förväntar sig 
organisationen tillbaka att de enskilda individerna är lojala, behåller företagshemligheter 
för sig själva samt gör sitt bästa för organisationen och är motiverade och drivna. Det 
psykologiska kontraktet förändras över tid allteftersom både organisationens och 
individernas behov förändras. Det kan även liknas vid att det skapas normer i en grupp. 
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En gruppmedlem går igenom två steg innan normen kan accepteras, Compliance och 
internalizations. Personen vill inte bli utestängd från gruppen även om oliktyckande 
finns, med tiden accepterar individen normen oavsett om hon är med gruppen eller inte 
(Armstrong, 2003). Detta kan även liknas vid resultatet i min studie då medarbetarna 
kräver att samtliga är eniga och samma normer råder i gruppen för att skapa en 
meningsfull dialog. Om inte full enighet sker och att någon medarbetare inte instämmer 
i de normer som skapats, kan en känsla av utanförskap upplevas vilket ofta leder till att 
med tiden så accepterar samtliga medarbetare de normer som ställts upp.     
 
Effekter för gruppdialogen 
 
Medarbetarna upplever att konflikthanteringen kan underlättas i och med gruppdialogen 
eftersom den ger en möjlighet att prata om olika värderingar och synsätt inom gruppen. 
Detta leder i sin tur till en ökad förståelse för sina medarbetare och då kan gruppen som 
sådan och individerna i denna bättre bidra till verksamhetens visioner och mål. Många 
organisationer använder sig av kosmetiska åtgärder för att lösa problem etc. medan de 
egentligen borde satsa på att föra en dialog om medarbetarnas relationer, makt- och 
mandatförhållanden samt andan på arbetsplatsen. Engquist (1994) menar vidare att ett 
problem bara kan lösas på en nivå högre än där problemet finns och med en metod som 
är avpassad efter den nivån. Ofta söks lösningen på en alltför låg nivå dvs. en för 
konkret nivå. Problemet måste angripas på en högre metanivå dvs. en nivå som är mer 
abstrakt och som behandlar individens värderingar, relationen i övrigt och 
kommunikationen. Detta visar sig överensstämma med de erhållna resultaten i temat 
konflikthantering. Där beskriver medarbetarna hur de kan kommunicera med varandra 
och komma in på en annan nivå i dialogen, en nivå som präglas av öppenhet, förståelse 
och ett gemensamt intresse att utvecklas både som individ och grupp. Att prata på en 
högre abstraktionsnivå enligt Engquist menar jag kunna liknas med att prata under 
komfortgränsen. Medarbetarna skapar även en annan relation till varandra som är 
djupare och mer öppen. Om man bara gör som man brukar händer inget farligt men då 
sker heller ingen utveckling. När individer börjar metakommunicera med varandra 
kommer relationen sinsemellan individerna att förändras (Engquist 1994). Medarbetarna 
anser att gruppdialogen gör att relationen mellan sina kollegor förändras i och med att 
de kan föra en dialog som pendlar mellan övre och under komfortgränsen.  
 
De flesta medarbetarna ansåg sig bli bättre på att lyssna på sina medarbetares 
kommentarer och synsätt etc. Generellt sett anser sig många vara goda lyssnare men jag 
tror att den största delen av missförstånd sker på grund av att man brustit i sin förmåga 
att lyssna. När vi lyssnar ordentligt innebär det att vi stegvis tappar taget om våra inre 
protester. Vi behöver kunna utveckla en inre tystnad för att kunna lyssna. Om man är 
uppmärksam i ett tyst tillstånd där bakgrunden är i vila kan man lyssna och lära. Det är 
svårt att lyssna då vi projicerar våra egna tankar, åsikter, fördomar och låter dessa 
dominera. Då kan vi heller inte lyssna (Isaacs 2000).  Detta är en viktig förutsättning i 
gruppdialogen samt något som medarbetarna tränas på i gruppdialogen. Jag tror även att 
gruppdialogen är ett tillfälle att verkligen kunna lyssna på samtliga ända ut vilket gör att 
det skapar utveckling för både gruppen och individen. Detta tror jag även är en fördel 
för individerna i deras privata liv. Medarbetarna upplever det som en speciell känsla att 
bara kunna lyssna på en kollega utan att behöva koncentrera sig på vad de själva ska 
säga. Det skapar då en ökad förståelse för olika synsätt på saker och ting i arbetslivet. 
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En ytterligare viktig del att betona är vikten för medarbetarna att få bekräftelse och 
feedback på sitt dagliga arbete. Att bli sedd av sin chef på arbetsplatsen anser samtliga 
medarbetare betydelsefullt. Detta tror jag är en stor del i hur en individ känner sig 
meningsfull på arbetet. Människor pratar när de blir uppmuntrade vilket kan göras 
genom ett leende eller att vara tyst. Detta har visat sig genom många undersökningar att 
detta har stor kraft. ”Feedback innebär att man beskriver för någon eller några hur jag 
påverkas av deras sätt att vara eller vad de gör. Äkta feedback innehåller aldrig en 
värdering, beskyllning eller en tillrättavisning” (Jönsson, 1995). De allra flesta individer 
talar på sitt egna sätt om vad de anser vara viktigt. Genom en lyhördhet och upprepning 
av ett nyckelord kan då intressant information framkallas (Engquist, 1994). 
Medarbetarna kan genom gruppdialogen erhålla feedback från både chefen och 
medarbetarna vilket gör att de får en återkoppling från olika perspektiv. Detta ger 
medarbetarna mer bekräftelse som gör att de snabbare kan utvecklas i sitt arbete. Jag 
anser att få feedback från sin arbetsgrupp är minst lika värdefull som att få den av 
chefen samt att det sker i ett forum som är öppet och ärligt. Även positiva känslor skall 
bekräftas. Positiva omdömen som är verbala kan nästan aldrig ersättas av andra tydliga 
bevis på uppskattning. Den positiva återkoppling kan då också leda till nytänkande och 
fler kreativa förslag framkommer. När den negativa kritiken betonas först kan det leda 
till ett garderande beteende hos individen (Engquist, 1994). Medarbetarna anser det 
minst lika viktigt med den positiva återkopplingen som den negativa och den positiva 
får precis som Engquist menar komma före. Detta för att medarbetarna då är mer öppna 
för nya förslag eller synsätt och kan lättare ta till sig dessa om de innan har fått positiv 
återkoppling.    
 
De flesta medarbetare fick en ökad förståelse för andra perspektiv att se på saker och 
ting och att detta kan leda till något positivt för gruppen. Medarbetarna lär känna 
varandra på ett djupare sätt vilket även gör att de får en större förståelse till 
oliktänkande. Det finns ett värde på olikheter och eftersom de problem som uppkommer 
idag är komplexa och hänger samman med varandra blir det alltmer viktigt att kunna 
arbeta i grupp. Det har framkommit många viktiga insikter och praktiska erfarenheter 
genom grupper av olika slag. Det kan vara samverkansgrupper eller specialistgrupper 
etc. Det är dock viktigt att även ta hänsyn till de personliga aspekterna (Russel & Evans, 
1991). Att kunna se till sina kollegors synsätt och förslag även om de skiljer sig från den 
egna uppfattningen visar sig vara en effekt av gruppdialogen. Den gör att medarbetarna 
kan lära sig av varandra och kan då skapa förslag eller lösningar som alla har varit med 
och skapat. Det genererar en större genomslagskraft och gruppmedlemmarna kommer 
närmare varandra.  
 
Medarbetarna får även en möjlighet att tänka igenom sin egen situation och sin 
individuella utveckling. Denna kan komma att förändras med gruppdialogen i och med 
att uppmuntran, konstruktiv feedback och ärlighet kan leda till att det skapar en process 
hos medarbetaren. Det är chefen som har det största ansvaret för att individerna på 
arbetsplatsen skall utvecklas. Chefen skall ansvara för den rådgivning och 
framförhållning som medarbetaren behöver för att kunna utvecklas (Jäghult, 1988). I 
gruppdialogen sker detta både i det individuella samtalet med chefen men även med 
hela arbetsgruppen vilket jag tror ger mer eftersom fler saker kommer upp till ytan.  
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Gruppdialogens effekt på organisationen  
 
I resultatet framkom att medarbetarna fick medverka i beslutsprocessen på ett helt annat 
sätt än innan gruppdialogens införande. Genom att de träffas i sina arbetsgrupper får de 
en möjlighet att kunna påverka beslut som i sista hand tas av ledningen. De känner då 
en ökad delaktighet och trivsel på arbetet i och med att de har fått sin röst hörd. Vägen 
till beslut blir då även mer effektiv och går snabbare. Detta tror jag även påverkar den 
totala arbetsprestationen på arbetet. Resultat visar sig även stämma in på Cawley, 
Keeping och Levy´s (1998) studier om att låta olika utvärderingssystem bli underlag 
vid beslutsfattande. De kom där fram till att delaktighet och möjligheten att få uttrycka 
sig fritt i ett forum leder till ökad arbetstrivsel. När personalen får delta i och utveckla 
det utvärderingssystem de använder sig av känner de sig mer delaktiga i processen. Förr 
i tiden ansågs att tillvaratagande och kontakt med mänskliga värden var 
produktionshämmande medan man idag har kommit till det stadiet då organisationerna 
ser vikten i att låta medarbetare på alla nivåer medverka i beslutsprocesserna 
(Mikkelsen, 1998).  
 
Förändringar och omorganiseringar har kunnat bearbetas i gruppdialogen. Dialogen har 
i ett sådant tillfälle hjälpt medarbetarna att medvetengöra förändringen och få alla 
engagerande inför denna. Det har ansetts som viktigt för medarbetarna att få medverka 
från början i en förändringsprocess, detta för att samtliga skall känna att de kan få 
påverka. De upplever då inte heller förändringen lika starkt som om de hade involverats 
på ett senare stadium, något som även stöds i relevant litteraturen. Isaacs (2000) 
beskriver att organisationer som erhåller ett positivt resultat av en förändring eller 
omorganisering har kunnat skapa ett starkt engagemang och entusiasm hos sina 
medarbetare. Detta har gjort att medarbetarna har accepterat att avvika från sina 
traditionella arbetsmetoder för att istället utföra strategiarbete och se problemen från 
olika vinklar och perspektiv. Detta upplevde även de undersökta medarbetarna i studien 
om de blev involverade i förändringsprocessens start. Issacs (2000) menar att det 
egentligen bara är den enskilda människan som är benägen att kunna genomföra riktiga 
förändringar. Alla individer i en organisation har ett ansvar att hitta och dela med sig av 
kreativa tankesätt och handlingsalternativ och ta tillvara på de möjligheter som skapas i 
och med en förändring. De flesta individer är ofta medvetna om vilka resurser de 
besitter, det svåra ligger i att veta hur de ska utnyttja inflytandet som en förändring ger.  
Idag är det nästan bara de organisationer som är mest flexibla och anpassningsbara som 
kan hantera och klara sig igenom framtida förändringar. Det är tvunget att personalen 
befriar sig från rigida tankesätt och snäva synvinklar både innan och efter en förändring 
(Russel, & Evans 1991). Gruppdialogen anser medarbetarna vara ett tillfälle där de 
tillsammans och var och en kan se till att utnyttja inflytande i en förändring och göra 
det bästa av den för både organisationen och människorna i denna.     
 
En förändring som berör mer än en person kommer inte till stånd om man inte för en 
dialog om den. Alla typer av förändringar förutsätter kommunikation av något slag. 
Många av de företag som anses framgångsrika har skapat en kultur av delaktighet, där 
alla medarbetares kompetens tas tillvara (Isacsson & Möllerfors 2001). Detta anser 
medarbetarna gruppdialogen vara ett bra exempel på. De kan i denna känna att de får en 
chans att uttrycka sig och delta i frågor och beslut som rör organisationen som helhet 
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men även vid mindre beslut som bara gäller för sin specifika avdelning eller 
arbetsgrupp.   
 
I och med förändringar på arbetsplatsen upplever medarbetarna att de blir mer 
engagerade i verksamhetens mål och får på samma gång lättare att acceptera kritik. 
Gruppdialogen gör att medarbetarna kan skapa mål som är gemensamma för hela 
gruppen och som även kan anpassas till organisationens mål. Medarbetarna kan då 
själva se sig i ett större perspektiv vilket skapar en helhet. De upplever då att de blir 
mer effektiva och kan tillföra mer på sin arbetsplats. Litteraturen visar att 
utvecklingssamtal leder till att motivation, ambition, kompetens och 
arbetstillfredsställelse ökar personalens trivsel på arbetet vilket då även leder till att 
effektiviteten och produktiviteten växer inom företaget (Jönsson 1995).  
 
Medarbetarna upplever sig hitta nya förslag och idéer på hur verksamheten och 
arbetsgruppen kan utvecklas. De menar att det ger mer att sitta tillsammans och fundera 
kring frågor rörande verksamhetens mål och visioner istället för att var och en ska sitta 
för sig. För att man skall kunna ha den största användningen av kreativiteten måste vi 
kunna lita på andra människor (Russel & Evans 1991). Medlemmar i en grupp kan 
kombinera sina kreativa förmågor på olika sätt. För att maximera nyttan av vårt arbete 
måste vi söka hjälp hos andra och se till att de utnyttjar sin egen kreativitet i så stor 
utsträckning som möjligt.  
 
Det kan ibland upplevas svårt att hitta lösningar på problemen på grund av att gruppen 
inte lyckas komma dit i sin dialog, gruppmedlemmarna behöver då mer tid.  
 
Övrig diskussion  
 
Sulsky och Keown (1998) diskuterade bl.a. nuvarande trender som råder inom 
utvärdering av mänsklig kompetens och vad som behövs inför framtiden. De nya 
trender som var upptagna i studien var 360º (modell för utvärdering av personal), 
utvärdering av arbetsgrupper eller arbetslag samt EPM (Electronic performance 
Monitoring). Gällande teambaserade utvärderingssystem är denna en metod som växer i 
takt med att fler organisationer inser hur viktigt det är. Det finnas dock få studier som 
utreder hur vi kan maximera kvaliteten av teambaserade utvärderingar vilket i 
framtiden skulle behövas. Detta visar att Amfora samtalsmodell är ett 
utvärderingssystem som ligger väl i tiden och som dessutom framkallar en rad positiva 
effekter och utfall för både organisationen och individerna i denna. Det finns ett behov 
att forskningen fokuserar på hur de anställda och ledningen reagerar på olika modeller 
och system som uppkommer för att kunna se vilka implikationer som det medför för 
samtliga parter. Mikkelsen (1998) menar att organisationer idag arbetar med teamarbete 
och projekt av olika slag och då kommer kollegor att få en mer betydelsefull roll 
gentemot varandra då de högst sannolikt även involveras i utvärderingsprocessen i 
större eller mindre grad.  
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