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Förord 
 

En ruggig höstdag 13 oktober 2011 satt Markus Pregmark och jag på en magisk middagsbjudning 

arrangerad av Maria Richter Simsek under Appreciative Inquiry Forum i Östersund. Vi blev båda 

hänförda av det värdskap och upplägg med vilket Maria guidade oss genom spännande 

samtalsämnen och smakrika matupplevleser. Jag har alltid varit intresserad av gastronomi och 

Markus konstaterade att Abba Seafood, där han är personaldirektör, har en liknande verksamhet, så 

kallade matglädjeträffar, som han gärna skulle utveckla så att samma energi och möten skapades. 

Det blev startskottet för ett fruktbart och fängslande arbete där vi inom ramen för min 

magisteruppsats har utforskat hur aktionsforskning, måltidskunskap och styrkebaserad 

verksamhetsutveckling kan användas för att designa och utvärdera kulturbyggande insatser på ett 

livsmedelsföretag. Vi har plockat russinen ur kakorna och resultatet blev appreciative dining, ett 

tvärvetenskapligt måltidsupplevelsekoncept med syfte att generera värdeskapande möten och 

relationer. 

 

Stort tack till alla som hjälpt till på vägen!  

 

Stockholm våren 2012 

 

Daniel Carnerud 
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Sammanfattning 
 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att tillämpa aktionsforskningsteorin och metoden appreciative inquiry 

vid design av en måltidsupplevelse med målsättning att öka medarbetarnas medvetenhet kring 

stolthet över arbetsplatsen, inspiration till matlagning samt mod och vad som får människor att våga 

testa nya produkter och arbetssätt. Ett ytterligare syfte var att utveckla ett mätverktyg som 

utvärderade insatsen och fångade upp medarbetarnas tankar och känslor. Till sist är det även 

uppsatsens syfte att utvärdera inbjudan till den designade måltidsupplevelsen för att kartlägga vad 

som väcker intresse och nyfikenhet samt vad som får medarbetare att anmäla sig för att delta på 

evenemanget. 

Design/metod: Arbetet är en fallstudie och har utgått från aktionsforskningsteori och -metodik med 

specifikt fokus på appreciative inquiry. Eftersom arbetet har varit tätt kopplat till utveckling av en 

målitdsupplevelse har även inspiration och kunskap hämtats från mat- och måltidsbranschen.  

Resultat: Ett nytt måltidskoncept har utvecklats och presenterats. Eftersom den designade 

målitdsupplevelsen fusionerar appreciative inquiry och måltidskunskap har det givits namnet 

appreciative dining. En fallstudie på hur konceptet kan skräddarsys efter en specifik organisations 

önskemål och behov har genomförts. Av resultatet framgår att förstärkt betoning av en värdering 

inom offensiv kvalitetsutveckling, i detta fall engagerat ledarskap, inte kompenserar negligering av 

andra värderingar. Istället pekar studien på att det måste finnas en balans mellan de grundläggande 

värderingar som inbegrips i offensiv kvalitetsutveckling för att framgångsrikt utveckla tjänster och 

förändringsinsatser likt appreciative dining. Studien betonar även vikten av att sätta kunden, 

medarbetarna, i fokus vid planering och genomförande av förändringsinitiativ. 

Originalitet/värde: Studiens originalitet och värde ligger främst i det tvärvetenskapliga 

angreppssättet som tillämpats, där kunskap och erfarenhet från kvalitets- och måltidsrörelsen har 

kombinerats med ambitionen att utveckla en ny typ av måltidsupplevelse.  

Fortsatt forskning: I Sverige saknas idag vetenskaplig forskning på högre akademisk nivå kring 
appreciative inquiry och hur teorin och metoden tillämpas i landet liksom vilka faktiska resultat och 
effekter den ger upphov till. Alla typer av studier som syftar till att belysa dessa frågor är därför av 
stort värde eftersom de skulle öka vår förståelse för om, när och varför appreciative inquiry är 
verkningsfullt. För måltidsbranschen kan studien ge inspiration till forskning kring hur 
måltidsupplevelser kan designas för att skapa högkvalitativa möten och konversationer. 

Nyckelord: Appreciative Inquiry, Aktionsforskning, Offensiv kvalitetsutveckling, Attraktiv kvalitet, 
Appreciative Dining 
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Summary in English 
 

Purpose: The purpose of this paper is to apply appreciative inquiry, an action research theory and 

method, to the design of a dining experience with the goal of increasing employee awareness of 

what evokes pride at the workplace, inspiration for cooking as well as courage and what causes 

people to dare to try new products and approaches. A further aim was to develop a measurement 

tool that evaluated the initiative and mapped the employees' thoughts and feelings. Finally, the 

purpose of the essay was to evaluate what it was in the dinner invitation that aroused interest and 

curiosity, and what got people to sign up to attend the event. 

Design/methodology/approach: The work is a case study and was based on action research theory 

and -methodology with a specific focus on appreciative inquiry. As the work has been closely linked 

to the development of a dining experience inspiration and knowledge also derived from the food and 

meal industry. 

Findings: A new dining concept was developed and presented. Since the designed dining experience 

merges appreciative inquiry and culinary arts, it has been named appreciative dining. A case study of 

how the concept can be tailored to a specific organization's needs and wishes has been carried out. 

The results show that a stronger emphasis on one of the Total Quality Management values, in this 

case committed leadership, does not compensate neglect of other values. Instead, the study 

indicates that there must be a balance between the fundamental values embodied in Total Quality 

Management to successfully develop services and change efforts like appreciative dining. The study 

also emphasizes the importance of putting customers, employees, in the limelight when planning 

and implementing change initiatives. 

Originality/value: The study's originality and value lies primarily in the multidisciplinary approach 

applied where knowledge and experience in quality management and culinary arts have been 

combined with the ambition to develop a new type of dining experience. 

Suggested further research: In Sweden there is a lack of scientific research at the postgraduate level 
concerning appreciative inquiry and how the theory and method are applied in the country, as well 
as the actual results and outcomes it produces. All types of studies designed to shed light on these 
issues are therefore of great value because they would help us to better understand if, when and 
why appreciative inquiry is effective. For the culinary arts this study can provide inspiration for 
research into ways of which culinary experiences can be designed to create high-quality meetings, 
connections and conversations. 

Keywords: Appreciative Inquiry, Action Research, Total Quality Management, Attractive Quality, 
Appreciative Dining 
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2. Inledning 
I en uppmärksammad artikel i Dagens Nyheter efterlyser Richard Tellström, lektor i måltidskunskap 
vid Örebro universitet, nya dieter med mål att utveckla människor intellektuellt, så at vi blir mer 
upplysta eller kreativa, för att på så sätt komma närmare oss själv och meningen med livet. 
(Johansson, A., 2012, 26 mars) Vidare menar Tellström att måltidens relationsbyggande funktion är 
den viktigaste och jämför med synsättet att samhällen hålls ihop genom sina historier men där hans 
tolkning är att ett samhälle hålls ihop genom sina måltider, det är genom måltiderna vi blir en grupp. 
(Ibid) Ronald Fry, professor i organisationsbeteende vid Case Western Reserve University, tangerar 
detta resonemang när han hävdar att ord formar vår omvärld - Words Create Worlds. (Fry, R., 2012, 
s. 12) I artikeln menar Fry att det första steget till att uppnå en beteendeförändring kopplat till en 
fråga är att ändra sättet på vilket man pratar om ämnet, dvs. genom att ändra konversationen. (Ibid) 
Sammantaget tyder båda dessa utlåtanden på att det finns något mycket kraftfullt kopplat till 
umgänge över måltider och de konversationer som förs vid dessa tillfällen.  

Måltider i dess vidare bemärkelse från vardagsfika till julbord förekommer på alla arbetsplatser. 
Resurser i form av tid och pengar investeras på sammankomster kopplade till livsmedelskonsumtion 
och därför är det värdefullt att säkra deras kvalitetsdimensioner. Den här uppsatsen utforskar hur 
måltidsupplevelser med hjälp av akademisk kunskap och erfarenhet från aktionsforskning kan 
utformas för att säkra högkvalitativa möten mellan medarbetare med syfte att stärka 
organisationskulturen. 

Eftersom måltidsupplevelser har olika syften vid olika tillfällen och i olika organisationer är inte 
uppsatsens avsikt att generera ett allsmäktigt upplägg för hur alla måltider bör arrangeras utan idén 
är mer att genom ett exempel väcka tankar kring hur man kan utveckla befintliga beteendemönster 
och rutiner för att generera högre utväxling på de resurser som redan investeras. 

Ytterligare en bakgrund till arbetet är iakttagelsen att många arbetsplatser tycks ha som ambitionen 
att tillvarata medarbetarnas fulla potential och därför lägger stora resurser på att få kollegor att 
trivas och samarbeta bättre. (French, W.L. & Bell, C.H., 1999, s. 68) Målsättningen är att skapa 
effektiva, högpresterande och ständigt förbättrande organisationer och verktyget för att uppnå detta 
är ofta teambuilding-insatser av allehanda slag t.ex. kick-offer, mingel, fester, konferenser etc. (Ibid) 
En relevant fråga i dessa sammanhang är hur väl vetenskapligt förankrade dessa insatser faktiskt är. 
Inom brottsförebyggande forskning har en validerings- och effektdebatt pågått under de senaste 
åren där några debattörer hävdar att vissa brottsförebyggande insatser inte bara är effektlösa utan 
kanske till och med har motsatt effekt. (Sundell K., Forslund M. & Marklund K., 2009, 2 oktober) 
Genom de så kallade “Farringtonrapporterna” har Brottsförebyggande rådet (BRÅ) försökt bringa 
klarhet i frågan genom en rapportserie gjord av professor David P. Farrington vid University of 
Cambridge i Storbritannien och professor Brandon C. Welsh vid University of Massachusetts Lowell i 
USA. (Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 2012) Tanken på att en jul- eller firmafest kan spåra ur eller 
gå fel är inte så långsökt och det är alla eventplanerares mardrömsscenario. Men tänk om även 
“tisdagsfikat” egentligen också har en negativ inverkan på arbetsklimatet? Det är av intresse för 
denna frågeställning som arbetet haft som ambition att försöka bemöta utmaningen gällande 
mätning av upplevelser och dess effekt, i detta fall på organisationskulturen. 

Två av Sveriges högst meriterade professorer inom kvalitetsteknik, Bo Bergman och Bengt Klefsjö, 
konstaterar i sin senaste bok att resultat från forskning inom positiv psykologi kommer vara av stort 
värde för kvalitetsrörelsens framtid med hänvisning till offensiv kvalitetsutveckling generellt och 
intern kundtillfredsställelse och medarbetarnas delaktighet specifikt.(Bergman, B. & Klefsjö, B., 2007, 
s. 394) Speciellt det skifte från problemavhjälpande till att fokusera på aspekter som skapar liv, 
livskvalitet och lycka, som positiv psykologi står för, väcker författarnas intresse. (Ibid) Eftersom 
väldigt få måltidsupplevelser på arbetsplatsen utgör ett problem att avvärja, möjligtvis med undantag 
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från att de är allt för uppskattade av medarbetare och arrangeras allt för ofta, var det naturligt att 
leta efter vetenskapliga angrepssätt inom positiv psykologi för uppsatsarbetet. Appreciative inquiry 
(AI) är en vetenskaplig teori och metod sprungen ur aktionsforskning, action research, ett 
vetenskapsideal där kunskapsgenerering genom handling är idealet. (French, W.L. & Bell, C.H., 1999, 
s. 130-139). Dess vetenskapliga hemvist är positiv psykologi och management varför det var 
intressant att titta närmare på hur AI kunde appliceras på måltidsupplevelser utifrån ett 
kvalitetsperspektiv. 

2.1 Syfte 

Uppsatsens syfte är: 

1) Att tillämpa appreciative inquiry vid utveckling och utformning av en måltidsupplevelse som har 
målsättningen att öka medarbetarnas medvetenhet kring: 
a. Stolthet över arbetsplatsen 
b. Inspiration till matlagning 
c. Mod och vad som får människor att våga testa nya produkter och arbetssätt 
 
2) Att ta fram ett mätverktyg som utvärderar insatsen och fångar upp de tankar och känslor som 
måltidsupplevelsen påverkar, med specifikt fokus på medarbetarnas tankar och känslor kring stolthet 
över arbetsplatsen, inspiration till matlagning, mod och vad som får medarbetarna att våga testa nya 
produkter och arbetssätt. 
 
3) Att utvärdera inbjudan till den designade måltidsupplevelsen för att kartlägga vad som väcker 
intresse och nyfikenhet i inbjudan samt vad som får medarbetare att anmäla sig för att delta på 
evenemanget. 
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Aktionsforskning - Action research 

Aktionsforskningens går i grunden ut på att med ett vetenskapligt förhållningssätt och genom 
kontinuerlig kunskapsgenerering i fokus utföra och testa nytänkande förändringsinitiativ till praktiskt 
nytta för samhället, eller “making the road while walking” som Wicks, Reason och Bradbury 
sammanfattar begreppet. (Wicks, P.S., Reason, P. & Bradbury H., 2008, sid 24) Tankegången 
introducerades av socialpsykologen Kurt Lewin 1947 då han framhöll vikten av att forskning är till 
nytta för att lösa verkliga sociala problem samt att det finns en ömsesidig relation mellan forskning 
och handling, där handling bör följa forskning och forskning följa handling. (French, W.L. & Bell, C.H., 
1999, s. 130) Lewin ansåg således att kunskap och handling var ett cykliskt förhållande där kvaliteten 
på den ena parametern motsvarade kvaliteten på den andra parametern. (Bradbury, H., Mirvis, P., 
Neilsen, E. & Pasmore W., 2008, sid 90) Än idag används Lewins teorier och modeller för att förstå 
och förklara fenomen i organisationer liksom i samhället i stort. En frekvent använd 
diagnostiseringsmodell som belyser relationer och faktorer som påverkar förändringsarbete är 
Lewins kraftfältsanalys. (International Labour Office, 1996, s. 204) Kraftfältsanalysen delar upp en 
organisation i krafter som verkar för respektive mot en önskad förändring. (Sörqvist, L., 2004, s. 492) 
Genom att identifiera krafterna, bestämma dess relativa storlek och sedan påverka dem så uppnås 
en förskjutning åt det hållet vars krafter är starkast. (Ibid, s. 493) Kraftfältsanalysen är en av många 
användabara modeller som uppkommit genom aktionsforskning. Enligt Reason och Bradbury ska 
aktionsforskning ses som en familj av praktiska sedvänjor som på en mängd olika sätt syftar till att 
länka praktik och idéer till mänsklighetens fromma. (Reason, P. & Bradbury, H., 2008, sid 1) 

3.2. PDSA-cykeln 

Inom kvalitetsrörelsen refereras ofta till Deming- eller Shewhart-cykeln (Sörqvist, L., 2004, sid 312) 
vilket enligt French & Bell är en variant av aktionsforskning eftersom det finns en så tydlig koppling 
mellan handling och studier av handlingen genom dess inneboende fyrastegsprocess: Plan, Do, Study, 
Act, se figur 3.1. (French, W.L. & Bell, C.H., 1999, s. 139) 
Enligt Sörqvist beskriver PDSA-modellen ett 
problemlösningsförfarande baserat på ett cykliskt och 
kontinuerligt tänkande. (Sörqvist, L., 2004, s. 313) Bergman 
och Klefsjö lyfter fram PDSA-modellens vikt för att 
systematiskt och noggrant söka och åtgärda problem som 
ofta uppenbarar sig som urskiljbar variation. (Bergman, B. & 
Klefsjö, B., 2007, s. 238) 

Inom aktionsforskningsdiskursen framhävs dock att PDSA-
cykeln endast är en variant av tillämpbar aktionsforskning 
där handling och reflektion går hand i hand. (Wicks, P.S., 
Reason, P. & Bradbury H., 2008, sid 19) Som kontrast till den 
problemsökande och variationsåtgärdande filosofin inom 
aktionsforskning och kvalitetsrörelsen som riskerar att låsa 
människor i försvarsställning och ge upphov till motstånd 
mot förändring har på senare år en ny skola vuxit fram där 
aktionsforskning ses som en gemensam, jämlik, nyfiken, 
bejakande och utforskande aktivitet. (Bradbury, H., Mirvis, 
P., Neilsen, E. & Pasmore W., 2008, s. 85) En lovande teori 
och teknik inom denna riktning anses vara Appreciative 
Inquiry. (Ibid) 

Figur 3.1 PDSA-cykel inspirerad av Sörqvist visar hur 

koppling mellan Plan, Do, Study och Act leder till en 

positiv förändringsspiral. 
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3.3 Appreciative inquiry 

Appreciative inquiry (AI) baseras på antagandet att alla organisationer besitter något som fungerar 
väl och att dessa styrkor kan vara en utgångspunkt för att skapa en positiv förändring. (Cooperrider, 
D.L., Whitney, D.K. & Stavros, J.M., 2008, sid 3) Detta något som fungerar väl definieras som en 
organisations positiva kärna, positive core. (Ibid) AI är alltså både en teori och en metod för att 
analysera, identifiera och sprida framgångsexempel. (Ibid) AI kan därför sammanfattas som ett 
gemensamt kunskapssökande liksom en teori för systemomfattande förändringsinitiativ med syfte 
att utveckla en grupps, organisations eller samhälles vision och vilja. (Ibid) Denna styrkebaserade och 
samarbetsinriktade innovationsprocess börjar alltså med att medvetet ändra de frågor som 
traditionellt ställs i en inledande diagnostiseringsfas och istället för att presentera ett komplext 
problem att lösa där enighet kring frågeställningen anses vara en framgång i sig själv, siktar AI på att 
skapa banbrytande, nytänkande, värdeskapande och tvärfunktionella relationer samt storskaliga 
effektiviseringar. (Whitney, D., Trosten-Bloom, A., Cherney, J. & Fry, R., 2004, s. 2-3) 

Forskning kring AI sprang ur Kenneth Gergens upprop att öka den generativa förmågan i 
samhällsvetenskaplig forskning. (Zandee, D.P. & Cooperrider, D.L., 2008, sid 192) Gergens 
målsättning var att inspirera samhällsvetenskaplig forskning till att bidra till känslor av möjlighet och 
hopp i samhällen och därigenom öppna upp för nya tankar och handlingar som katalyserar social 
förändring. (Ibid) Cooperrider och Srivastva hörsammade Gergens appell och bidrog till diskursen 
genom sina forskningsrön, AI, där de hävdar att aktionsforskningens generativa förmåga kommer att 
utvecklas den dag vetenskapsgrenen expanderar sin intressesfär till att omfamna nya typer av 
frågeställningar som ger en nytänkande ingång till organisationslivets generativa, extraordinära, 
spännande och livsbejakande vardag. (Ibid) 

Whitney och Trosten-Bloom hävdar att AI-processens framgång baseras på bejakandet av sex 
friheter; att vara erkänd i en relation, att bli hörd, att drömma tillsammans med andra, att välja att 
bidra, att agera med stöd och att vara positiv. (Whitney, D.K. & Trosten-Bloom, A., 2010, sid 270-271) 
Resultatet blir en vinnande kombination av att både förbättra relationer och resultat genom att 
människor gemensamt nyskapar sin vision, mission, strategi, kultur och identitet i sin organisation 
eller sitt samhälle. (Whitney, D.K., Trosten-Bloom, A. & Rader, K., 2010, sid xvi) Andra pekar på 
processens styrka utifrån ett neurobiologiskt perspektiv där styrkebaserade intervjuprocesser i 
uppstarten av en förändringsinsats sannolikt ger upphov till en kraftig ström av positiva somatiska 
markörer i hjärnan på alla inblandade. (Bradbury, H., Mirvis, P., Neilsen, E. & Pasmore W., 2008, sid 
85) Detta leder i sin tur till en känsla av trygghet i gruppen och mellan de inblandade individerna 
vilket frigör energi för gemensamt lärande och utforskande. (Ibid) Utöver det ökar de positiva 
somatiska markörerna toleransen för de obehagskänslor som vanligtvis orsakas av förändringar. 
(Ibid) 

AI utvecklades och inspireras i teori och praktik av fem grundantaganden eller principer; den 
konstruktivistiska, simultana, poetiska, förväntansfulla och positiva. (Cooperrider, D.L., Whitney, D.K. 
& Stavros, J.M., 2008, sid 8-10) Den konstruktivistiska principen bygger på antagandet att kunskap 
om samhället och organisationers framtid är sammanflätade, det vill säga att de frågor vi ställer 
formar det material ur vilket vi formar och tolkar vår framtid. (Ibid) Simultanitetsprincipen betonar 
att frågande/utforskande och förändring är sammankopplade, att fråga är att intervenera. (Ibid) Den 
poetiska principen liknar mänskliga organisationer vid en dikt eller klassisk text som ständigt kan 
läsas på nytt och tolkas. (Ibid) Organisationer ses därför som en outsinlig källa för ny kunskap och 
forskare väljer själva vad hon eller han vill studera eller titta närmare på. (Ibid) Den förväntansfulla 
principen betonar att organisationer existerar eftersom de ansvariga ledarna delar en gemensam syn 
på syftet med verksamheten, dess mål, värderingar m.m. (Ibid) Att besitta en gemensam förväntan 
och ett språk för att beskriva organisationens framtid blir således en grundläggande resurs för 
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förändring. (Ibid) Den positiva principen lyfter fram att ett förändringsmomentum kräver stora 
mängder av positiv verkan och positiva emotioner. (Ibid) 

I praktiken kretsar AI kring den så kallade 
4D-processen som rör sig runt ett 
affirmativt ämne, affirmative topic, se figur 
3.2. (Cooperrider, D.L., Whitney, D.K. & 
Stavros, J.M., 2008, sid 35-36) Processens 
syfte är att frigöra och mobilisera den 
inneboende energin i organisationers 
positiva kärna, positive core. (Ibid) Varje 
steg av 4D-processen genomsyras av 
frågande kring organisationens positiva 
kärna men med något olika fokus. (Ibid) 
Discovery, eller upptäcktsfasen, är 
processens första steg där blickfånget är att 
identifiera vad som ger liv och mening till 
organisationen i dagsläget. (Ibid) I Dream, 
eller drömfasen, förtydligas effekterna av 
de upptäckta framgångsfaktorerna. (Ibid) I 
Design-fasen levandegörs inspirerande och 
utmanande förslag på en idealorganisation 
som maximerar organisationens positiva 
kärna. (Ibid) Resultaten implementeras 
slutligen i en Destiny, eller förverkligandefas. (Ibid) 
Även om 4D-processen utgör basen för AI-insatser 
framhåller Ludema och Fry att ett AI-initiativ inte 
behöver begränsas till den “linjära” 4D-processen 
utan att AI ska ses som en dynamisk process med olika typer av aktiviteter och insatser där det 
viktiga är ett affirmativt och utforskande förhållningssätt. (Ludema, J.D. & Fry, R.E., 2008, sid 284) 

3.4 Kritik av appreciative inquiry 

Zandee och Cooperrider sammanfattar kritiken mot AI i tre delområden (Zandee, D.P. & Cooperrider, 
D.L., 2008, sid 191) : 

a. Det medvetna sökandet efter det “positiva” leder till en uppdelning mellan så kallade 
positiva och negativa handlingar, erfarenhet och känslor. På detta sätt exkluderar och 
förminskar AI värdet av de möjligheter och styrkor som negativa erfarenheter kan ge 
upphov till, t.ex. pinsamma situationer, perioder av ilska, rädsla, skuld m.m. 

b. Att en konversations positiva, trivsamma och generativa dimension inte bör likställas 
med en dogmatisk tillämpning av AI-metoder och -processer, så som 4D-processen. En 
allt för “teori- och metodtrogen” applicering riskerar att leda till teknisk och stelbent 
konversation. 

c. En överdrivet ensidig positiv inställning kan fördunkla och bevara existerande 
maktobalanser och ojämlikheter genom att tysta ner eller stigmatisera kritiska röster. AI 
kan därigenom bli ett nytt sätt för makteliter, chefer och ledare att manipulera och 
kontrollera sina medarbetare. 

Gervase Bushe kompletterar diskussionen genom att lyfta fram forskning som kritiserar AI:s 
inneboende dualistiska världsuppfattning mellan goda och negativa känslor. (Bushe, G.R., 2011, s. 18-
19) Bushe utmanar etablerade ståndpunkter genom att hävda att AI:s generativa potential snarast 

Figur 3.2 4D-processen inspirerad av Cooperrider som visuliserar 

appreciative inquirys fyra delsteg Discovery, Dream, Design och 

Destiny och hur de rör sig kring ett affirmativt ämne, affirmative topic. 



12 

 

ligger i förmågan att omfamna polariteten i mänsklig existens och att det är spänningen mellan dessa 
poler som ger liv och vitalitet till organisationer, snarare än en ensidig omfamning av det positiva. 
(Ibid) 

3.5 Offensiv kvalitetsutveckling 

Enligt Bergman och Klefsjö kan offensiv kvalitetsutveckling ses som ett ledningssystem bestående av 
värderingar, arbetssätt och verktyg vars syfte är att skapa ökad extern och intern 

kundtillfredsställelse med 
lägre resursåtgång. 
(Bergman, B. & Klefsjö, B., 
2007, s. 435-436) De framför 
sex grundvärderingar: sätt 
kunden i centrum, basera 
beslut på fakta, arbeta med 
processer, skapa 
förutsättningar för 
delaktighet, engagerat 
ledarskap och arbeta med 
ständiga förbättringar. (Ibid) 
Exempel på arbetssätt är 
benchmarking, 
självutvärderingar och 
verktyg till exempel träd- och 
släktskapsdiagram. (Ibid) 
Observera att kund ska i 
detta sammanhang tolkas 
som alla de personer och 
aktörer som organisationen 
vill skapa värde för, därtill 
räknas således 
medarbetarna. (Ibid, s. 29-
32) Givet att AI stödjer och 

förverkligar ovan nämnda 
värderingar är det inte 
otänkbart att AI således skulle 
kunna ses som ett arbetssätt 
med tillhörande verktyg, 1-1 
intervjuer och AI-möten, se 
figur 3.3, men författaren till 
detta arbete har inte hittat 
några akademiska studier som 
stödjer denna tes. 

3.6 Kundbehov och 
attraktiv kvalitet 

Sörqvist (2004, s. 91) 
definierar kvalitet som 
förmågan att uppfylla kundens 
behov och förväntningar och 
han anför Kano-modellen som 

Figur 3.3 Illustration av över de värderingar, verktyg som återfinns i offensiv 

kvalitetsutveckling kompletterade med AI som metod och 1-1 intervjuer som verktyg. 

Inspirerad från Bergman och Klefsjö 

Figur 3.4 Kano-modellen fritt från Lilja 2010 som visar samband 

mellan grad av uppfyllelse av olika behov och uppnådd 

kundtillfredsställelse.  
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en intressant modell som beskriver kundens behov, se figur 3.4. Kundens upplevda 
tillfredsställelsenivå ses i modellen som en kombination av uppfyllande av kundens uttalade, 
underförstådda och omedvetna behov. (Ibid) Att tillfredsställa underförstådda behov är ett 
nödvändigt baskrav. (Ibid) Dessa behov är så pass självklara för kunden att de inte påtalas vid 
förfrågan. (Ibid) Kunden kommer istället vid förfrågan uttrycka så kallade uttalade behov, vilka alltså 
av kunden upplevs som viktigast. (Ibid) Till detta kommer omedvetna behov som vid uppfyllnad leder 
till en positiv överraskning hos kunden, men kunden skulle alltså inte själv kunna påtala dem innan 
de uppfyllts. (Ibid) Utöver dessa kvalitetsdimensioner återfinns även kvalitetselement som varken 
leder till ökad eller sänkt kundnöjdhet, så kallade indifferent quality elements samt 
kvalitetsdimensioner som leder till missnöje vid uppfyllelse så kallade reverse quality elements. (Kano 
et al. i Lilja, J., 2010, s. 19) 
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4. Metodbeskrivning 

4.1 Aktionsforskning och appreciative inquiry i praktiken 

I likhet med andra aktionsforskningsmetoder inbjuder AI forskare att helhjärtat engagera sig i 
organisations- , samhälls- och näringslivets komplexa och förvirrande utveckling. (Zandee, D.P. & 
Cooperrider, D.L., 2008, s. 191) Sådant engagemang kräver frågeställningar och metoder som 
möjliggör innovativ forskning kopplat till en specifik grupp vid en specifik tid och plats vilket fordrar 
en intuitiv tillämpning av forskning snarare än en mekanisk implementering av tillgängliga tekniker. 
(Ibid) Att förändringsprocesser är oberäkneliga och organisationsunika är inte en unik ståndpunkt för 
aktionsforskare t.ex. anför Warner Burke (French, W.L. & Bell, C.H., 1999, s. 128) att 
organisationsförändringsinsatser alltid är logiska och rationella på pappret men att de i verkligheten 
är oförutsebara eftersom människor aldrig gör som planerat och om någonting kan gå fel så gör det 
alltid det. Utifrån detta perspektiv sammanfattar French & Bell (Ibid) organisationsutveckling som en 
komplex blandning av konst, vetenskap och hantverk vunna ur studier och bemästrande av 
komponenterna diagnos, intervention och förändringsledning. 

Som nämnts i teoriavsnittet är AI baserat på socialkonstruktivistisk grund vilket bland annat 
innefattar att människor upptäcker och skapar organisationer och samhällen genom sina 
konversationer kring vilka de är (identitet) och vad de önskar (ideal). (Ludema, J.D. & Fry, R.E., 2008, 
s. 291-292) Ett annat grundantagande i AI är att mänskliga system växer i den riktning kring vilken de 
mest ihållande, aktivt och gemensamt ställer frågor. (Ibid) Alltså, letar man efter problem så finner 
man problem och söker man efter framgångsexempel så finner man dessa. Utifrån detta perspektiv 
kan organisationer ses som ett multidimensionellt nätverk av konversationer som alla är länkade till 
varandra. (Ibid) En förändringsledares främsta uppgift blir således att arbeta med och genom 
konversationer för att skapa, underhålla och komplettera nya konversationer och därmed plöja väg 
för nya mönster och ageranden som leder till önskad måluppfyllelse och effekt. (Ibid) Att påverka 
dessa konversationer och relationer mellan människor i en positiv riktning är själva kärnan i AI:s 
filosofi och metodologi. (Ibid) 

I sin kritiska granskning av AI efterlyser Gervase Bushe studier som utforskar framgångar och 
misslyckanden vid tillämpningen av AI, till skillnad från ensidigt hyllande och beskrivande studier av 
framgångsexempel. (Bushe, G.R., 2011, s. 21) Specifikt angelägna anses detaljerade longitudinella- 
liksom komparativa studier som fångar upp tillfälligheter, medlare och facilitatorer som framträder 
vid repetitiv implementering av AI. (Ibid) 

4.2 Ömsesidig kundrelation och attraktiv kvalitet i samarbetet 

Redan i början av samarbetet fastslog externa uppsatshandledare Markus Pregmark och student 
Daniel Carnerud att det fanns en ömsesidig kundrelation dem emellan där Daniel förväntades bidra 
med kunskap och engagemang som resulterade i en värdefull insats på Abba Seafood. Markus skulle 
bidra till att skapa en intressant, stimulerande och givande lärandemiljö. Eftersom målsättningen var 
att designa ett koncept för medarbetarna som nådde attraktiv kvalitet var det även ett uttalat mål att 
deras ömsesidiga kundrelation skulle präglas av attraktiv kvalitet. 

4.3 Fallstudier 

Fallstudier avser undersökningar av avgränsade situationer, alternativt specifika psykologiska 

processer. (Svartdal, F., 2001, s. 111) Syftet kan vara att utifrån den specifika fallstudien försöka dra 
generella slutsatser men detta behöver inte vara fallet. (Ibid, s. 112) En försvårande faktor för 
generaliserbarheten kan vara att de individer som ingår i fallstudien inte är representativa för en 
population. (Ibid, s. 112) Ytterligare en utmaning är fallstudiernas unika dimension, de är ofta mycket 
svåra att reproducera, vilket annars brukar vara ett vetenskapligt karaktärsdrag som höjer 
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undersökningens trovärdighet. (Ibid, s. 112) Därutöver brukar fallstudier ha problemet att de 
erbjuder så kallade ex-post-facto-förklaringar, dvs. att ett visst fenomen relateras eller härleds till en 
händelse som inte undersökningen kan vidimera eller dokumentera. (Ibid, s. 112) Till sist kan 
förhållandet mellan försöksledaren och själva studieobjektet vara problematiskt då de omedvetet 
kan påverka varandra genom att försöksledaren t.ex. oavsiktligt påverkar data genom experimentfel 
eller att försöksobjektet agerar efter en föreställning om vad försöksledaren vill ha för resultat. (Ibid, 
s. 113) 

Uppsatsen baseras på en fallstudie av hur AI applicerats vid design av en måltidsupplevelse vid Abba 
Seafoods huvudkontor i Göteborg. Abba Seafood fick själva definiera vilken del av 
organisationskulturen som måltidsupplevelsen skulle fokusera på att stärka. Populationen bestod av 
tjänstemän vid huvudkontoret och experimentet skulle utfördas med olika medarbetare vid två 
separata tillfällen. 

Måltidsupplevelsen designades men kom aldrig till att genomföras eftersom inte tillräckligt många 
deltagare hade anmält sig. Studien kompletterades därför med en telefonintervjubaserad 
värdekartläggning av vad som hade väckt intresse i inbjudan samt vad medarbetarna trodde skulle få 
fler att anmäla sig. 

Bakgrunden till att Abba Seafood blev föremål för studien var HR-direktör Markus Pregmarks 
inbjudan att vidareutveckla ett redan existerande koncept på Abba Seafood, så kallade 
matglädjeträffar, vars syfte är att stärka bolagets företagskultur genom att medarbetarna 
tillsammans lagar mat. Abba Seafood har applicerat appreciative inquiry i sitt kulturbyggande och det 
fanns ett önskemål om att använda ett styrkebaserat perspektiv vid vidareutveckling av 
Matglädjeträffarna.  

4.4 Om Abba Seafood 

1838 i Bergen sålde Christian Gerhard Ameln fisk och sill till lokalbefolkning och besökare. 
Verksamheten gick bra och företaget började expandera. (Abba Seafood, 2012) 1855 flyttades 
huvudkontoret till Stockholm och 1928 anlades den första Svenska fabriken i Kungshamn, som än 
idag är Abba Seafoods huvudsakliga produktionsanläggning. (Ibid) Under 1900-talet har Abba 
Seafood utvecklats till ett av Sveriges ledande livsmedelsföretag med flera etablerade varumärken så 
som Abba, Kalles Kaviar och Grebbestads Ansjovis. (Ibid) Abba Seafood ingår efter flera ägarbyten i 
Orkla ASA, en koncern med cirka 30000 anställda och årsomsättning runt 56 miljarder norska kronor. 
(Ibid) Markus Pregmark (personlig kommunikation 3 februari 2012) framför att det på Abba Seafood 
arbetar cirka 350 tillsvidareanställda och att företaget omsätter drygt 1 miljard svenska kronor 
årligen. Sedan många år är huvudkontoret flyttat till Göteborg där samtliga stabsfunktioner är 
förlagda. (Ibid) 

Enligt Abba Seafoods hemsida är företagets uppgift och affärsidé: 

”De flesta tycker om att äta mat från havet och vill gärna göra det oftare. Ändå äter folk fisk- och 
skaldjursrätter mycket sällan jämfört med kött eller fågel. Många upplever att det är för svårt att få 
tag på god fisk och för krångligt att laga till det. Därför finns vi” (Abba Seafood, 2012). 

4.4.1 Bästsökeri och bästsökarnav 

Enligt Markus Pregmark (personlig kommunikation 3 februari 2012) har företaget en framgångsrik 
men volatil historia som har kantats av en resultatmässig berg- och dalbana utan en vinstförbättring 
två på varandra följande år. Organisationen har präglats av VD-byten liksom återkommande 
förändringar i verksamhetsstrategi och organisationskultur. 2010 tillsattes Johan Sundelin som ny VD 
och under hans ledning har en ny vision slagits fast liksom ett manifest som ska leda fram till 
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visionen. Abba Seafoods nya vision är att vara Sveriges bästa livsmedelsföretag 2015 och manifestet 
är baserat på tre grundantaganden: 

● Viktigt med en långsiktig ambitionsnivå 
● Viktigt med kontinuerlig underliggande framgång 
● Nödvändigt att skapa starkare resultatkultur 

 
Manifestet har i organisationens och medarbetarnas språkbruk döpts om till bästsökeri, varför denna 
benämning används i uppsatsen. Den designade AI-insatsen faller inom ramen för företagets 
bästsökeri och det har varit företagets önskemål att insatsen ska vara en bricka i bästsökeriet. 

För att få största möjliga utväxling har en arbetsgrupp skapats med syfte att aktivt sprida 
bästsökeriet i organisationen, det så kallade bästsökarnavet. Bästsökarnavet består av sju personer 
som frivilligt valt att ingå i arbetsgruppen och som kommer från helt olika positioner och avdelningar 
på företaget. Eftersom AI-initiativet lanserats inom ramen för bästsökeriet har det funnits ett uttalat 
önskemål om att involvera bästsökarnavet i planeringen av aktiviteten. Detta gjordes vid ett tillfälle, 
9 mars, och de konkreta utfallen finns redovisade i empiriavsnittet samt i bilaga A.  

4.5 Utformning av utvärderingsenkät för bästsökarmiddag 

Ett av uppsatsens syften var att införliva fyra av kvalitetsrörelsens hörnstenar (Bergman, B. & Klefsjö, 
B., 2007, s. 39): att sätta kunden i centrum, basera beslut på fakta, ständigt förbättras och skapa 
förutsättningar för delaktighet genom att utveckla ett mätverktyg som utvärderar insatsen och 
testar/mäter om måltidsupplevelsen påverkar medarbetarnas tankar och känslor kring stolthet över 
arbetsplatsen, inspiration till matlagning och vad som får medarbetarna att våga testa nya produkter 
och arbetssätt. För att mäta huruvida bästsökarmiddagen påverkar deltagarnas tankar och känslor 
kring mod, inspiration och stolthet var det alltså nödvändigt att utveckla någon typ av mätverktyg. 
Nedan redogörs för resonemanget som ledde fram till utvärderingsenkäten för Bästsökarmiddagen. 
Utvärderingen är uppbyggd enligt appreciative inquiry-metodik där kartläggning av det attraktiva i 
upplevelsen har varit i fokus liksom lärandeprocessen. (Cooperrider, D.L., Whitney, D.K. & Stavros, 
J.M., 2008, s. 331) 

I Tubbs och Moss kan man i stora drag urskilja två typer av frågor: standardiserade och icke-
standardiserade. (Tubbs & Moss, 2010, s.362-363) Det som skiljer de två frågetyperna åt är att 
emedan de standardiserade frågorna är identiska vid varje tillfälle anpassas de icke-standardiserade 
frågorna efter varje specifik intervjusituation. Författarna hävdar att standardiserade frågor har som 
fördel att ge enhetliga och jämförbara data över stora datamängder med många olika respondenter. 
(Ibid) Ett alternativ för mätning som övervägdes var intervjuer med öppna frågor, individuella eller i 
grupp, men utöver att det ansågs mycket resurskrävande att sammanställa och analysera materialet 
riskerade ett sådant tillvägagångssätt att bidra till en sämre helhetsupplevelse av bästsökarmiddagen 
eftersom intervju på plats skulle kräva att deltagarna stannade kvar ännu längre, vilket sannolikt 
skulle ha gjort att många avvikit på grund av trötthet. De som skulle ha stannat kvar riskerade att 
vara för trötta för att föra ett givande utvärderingssamtal. Naturlig eller deltagande 
undersökningsmetod är enligt Frode Svartdal ett gott alternativ då man undersöker processer och 
fenomen som kan vara svåra att beskriva eller fånga med numeriska enkäter. (Svartdal, F., 2001, sid 
104) Med tanke på att själva insatsen redan utformats genom aktivt deltagande från 
rapportförfattaren fanns ett trovärdighets- och validitetsproblem med att utvärdera sin egen insats 
helt baserat på kvalitativ observationsanalys. Av den anledningen föll valet på standardiserade frågor 
i enkätform eftersom sammanställning av datamaterialet skulle gå snabbare vilket var en 
förutsättning för att hålla deadline för arbetet.  
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Enligt Thurén måste undersökningar bygga på ett representativt urval av personer för att vara 
tillförlitliga, ha hög reliabilitet, annars kan tillfälligheter påverka resultatet. (Thurén, T., 2007, s.26). 
Eftersom antalet deltagare var begränsat till 14 per kväll ansågs det lämpligt att samtliga deltagare 
skulle besvara enkäten för att på så sätt utesluta att urval av population påverkade tillförlitligheten. 
Att antalet deltagare till slut sjönk och blev färre än 14 gjorde det än mer angeläget att samtliga 
närvarande svarade på enkäten. Samtidigt är det enligt Jan Trost viktigt ur yrkesetisk synpunkt att 
folk deltar frivilligt i undersökningen (Trost, J., 2001, s.46) Kompromissen blev att bjuda in alla att 
fylla i enkäten men inte tvinga dem som ville avvika att stanna kvar och fylla i.  

Det finns flera indikationer på att kundtillfredsställse inte är konstant över tid utan att den sjunker 
med tiden. (Söderlund, M., 1997, s. 49) För att säkra att samtliga deltagare svarade på enkät vid 
samma tillfälle var det passande att distribuera och samla in enkäten i direkt anslutning till 
bästsökarmiddagens avslutning. Av denna anledning tilläts inte heller personer ta hem enkäten och 
skicka in den och personer som avvikit tidigare från middagen ombads inte heller att fylla i och skicka 
in enkäten.  

Eftersom antalet deltagare på middagen var begränsat till 14 personer var det viktigt att hålla nere 
antalet person- eller bakgrundsfrågor som kunde leda till att personen blev avanonymiserad då detta 
riskerade att påverka deras svar. Genom att hålla enkäten anonym ökade sannolikheten att 
deltagarna fyllde i enkäten ärligt. Därmed valde vi att fråga om deltagarens kön men inte hur länge 
den anställde jobbat på Abba Seafood eller hur gammal den anställde var. Kön ansågs relevant 
eftersom det skulle ge faktaunderlag med vars hjälp skillnader och likheter i upplevelsen mellan män 
och kvinnor kunde iakttas. (Trost, J., 2001, s. 63-65)  

Vid framställning av en enkät bör man noga tänka igenom enkätens estetiska utformning för att visa 
på seriositet och professionalism vilket ökar sannolikheten att den svarande tar undersökningen på 
allvar och fyller i enkäten efter bästa förmåga. (Ibid, s.50) Av den anledningen lades grafiska element 
till själva enkäten och typografin genomarbetades, se figur 4.1. 

Det är viktigt att tänka igenom ordningsföljden på frågorna vid utformning av enkäter eftersom 
frågor styr tankebanor så att frågorna tolkas i det sammanhang i vilket de förekommer. (Ibid, sid 90) I 
enkäten ansågs främst två frågor kunna påverka svaren på andra frågor:  

1. Vad var det bästa med bästsökarmiddagen? 

2. Vad skulle ha gjort bästsökarmiddagen ännu bättre? 
 
Eftersom respondenten i frågorna ombeds att tänka på vad som var bra respektive mindre bra med 
bästsökarmiddagen, vilket är kopplat till förväntningar, förhoppningar och värderingar, är det möjligt 
att dessa tankar ligger kvar i medvetandet och påverkar hur respondenten svarar på frågor kring 
överträffande av förväntningar liksom rekommendation till andra medarbetare. Lösningen blev att 
frågan kring överträffande av förväntningar kom före de två ovan nämnda frågorna och frågor som 
berörde om det skulle vara bra för verksamheten om andra medarbetare på Abba Seafood fick 
uppleva en sådan bästsökarmiddag samt om de skulle rekommendera ledningen att arrangera fler 
bästsökarmiddagar kom efter. I övrigt ansågs inte frågorna påverka varandra. 

Enkätfrågorna utgick från undersökningens syfte vilket var att undersöka om insatsen påverkat 
deltagarnas känslor och tankar kring de tre teman som valts. Utifrån teorin ställdes även frågor som 
kunde ge fingervisningar om vad i själva upplägget som uppskattades och kunde gjorts bättre vilket 
hjälper vid analys av svaren.  
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4.6 Utformning av intervjuguide kring bästsökarmiddagens attraktivitet 

Syftet med att intervjua medarbetare vid Abba Seafood som anmält sig respektive inte anmält sig till 
bästsökarmiddagen var att utvärdera inbjudan till den designade måltidsupplevelsen för att kartlägga 
vad som väcker intresse och nyfikenhet samt vad som får medarbetare att anmäla sig respektive inte 
anmäla sig till att delta på evenemanget. Detta både för att se vilka kundbehov inbjudan mötte 
liksom vilka behov som skulle behöva tillfredsställas för att fler skulle anmäla sig och uppnå attraktiv 
kvalitet. Intervjuguiden är inspirerad av utvärderings- och lärandeenkäter utformade enligt 
appreciative inquiry-metodik där sökandet efter det livgivande och attraktiva är i fokus. (Cooperrider, 
D.L., Whitney, D.K. & Stavros, J.M., 2008, s. 331) 

Intervjuer skiljer sig från vanliga samtal på tre punkter (Justesen, L. & Mik-Meyer, N., 2011, s. 48) : 

1. Intervjusamtalets syfte bottnar i undersökningens problemställning. 

2. Intervjusamtalet leds av en intervjuguide med vars hjälp forskare producerar för 
frågeställningen relevanta data. 

3. Vid intervjusamtal finns en tydlig rollfördelning mellan intervjuande person och 
intervjuobjekt som svarar och berättar. 

 
Semistrukturerade intervjuer kännetecknas alltså av att intervjuaren använder sig av en intervjuguide 
med fördefinierade teman och frågor som ger en tydlig riktning för intervjun men som samtidigt ger 
utrymme för avvikelser i samtalet. (Ibid, s. 47) Målet är att få samtliga intervjuobjekt att reflektera 
över samma frågor, vilket gör att intervjuaren ställer tillräckligt många delfrågor i samband med 
huvudfrågor om intervjupersonen ger otillräckliga svar. (Ibid) Enligt författarna finns dock en 

Figur 4.1 Slutgiltig version av utvärderingsenkät för bästsökarmiddag 
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akademisk diskurs gällande vikten av standardisering av samtalet där det råder en skillnad på synen 
kring hur mycket intervjun bör anpassas till de enskilda intervjuobjekten. (Ibid) Emellertid råder 
enighet kring att semistrukturerade intervjuer lämpar sig bäst då forskaren vill kombinera ett 
explorativt perspektiv inom vissa tematiska ramar som intervjupersonerna ska reflektera kring. (Ibid) 

Givet att intervjupersonen gett sitt godkännande så är det vanligaste sättet att dokumentera 
intervjuer genom ljudupptagning som sedan transkriberas (Ibid, s. 48) Detaljnivå och struktur på 
transkriberingen anpassas efter behov och användningsområde. (Ibid)  

Intervjupersonens roll i skapandet av intervjukontexten är viktig att ha i beaktande både i utförande 
och analys av intervjuer. (Ibid) Det går att likna intervjupersonen vid ett intervjuverktyg vars ålder, 
kön, personlighet, värderingar m.m. påverkar intervjuns utförande och resultat. (Ibid) På samma sätt 
är det viktigt att ta i beaktande att en intervju på liknande sätt kan avspegla och reproducera ett 
institutionellt förhållande. (Ibid, s. 49) 

Mot bakgrund av frågeställningen är det vanligt att inhämta sakupplysningar kring intervjuobjektets 
ålder, kön, etnicitet m.m. för att kunna använda vid analysen för att synliggöra avvikelser och 
samband. (Ibid, s. 50) Intervjuguiden innehöll inga bakgrundsfrågor främst eftersom det inte ansågs 
bidra till frågeställningens syfte men även då det redan fanns en risk att intervjupersoner skulle 
känna sig utpekade med tanke på att deras anonymitet gentemot intervjuaren hade blivit röjd med 
namn och telefonnummer vilket kunde skapa en obehagskänsla som påverkade svaren. 

Design av intervjuguider och frågor är en tidskrävande process uppbyggd kring en repetitiv 
arbetsgång där frågor genereras, testas och utvärderas för att forskaren ska nå fram till en mot 
frågeställningen träffsäker intervjuguide. (Ibid) Studiens intervjuguide utvecklades under mycket hög 
tidspress, 48 timmar, vilket gjorde den svår att kvalitetssäkra. Brainstorming utfördes dock och 
feedback erhölls från handledare både muntligt och skriftligt vid två tillfällen. 

Samtliga intervjuer genomfördes av Daniel Carnerud, 28-årig student vid Mittuniversitetet med 
statsvetenskaplig bakgrund och till vardags sysselsatt som management- och kommunikationskonsult 
i eget bolag. Han har själv varit med och utvecklat både konceptet bästsökarmiddag liksom inbjudan 
till händelsen vilket sannolikt påverkar hans sätt att fråga och tolka svaren. 

I likhet med argumentationen ovan vid utformning av enkätundersökning ansågs det lämpligast att 
utföra så många intervjuer som möjligt med dem som anmält sig till bästsökarmiddagen för att öka 
validitet och reliabilitet i undersökningen. Därför kontaktades samtliga personer som anmält sig till 
någon av bästsökarmiddagarna. För att även få en inblick i hur personer som inte anmält sig till 
bästsökarmiddagen såg på inbjudan och konceptet intervjuades även fem personer ur denna 
kategori. Personerna valdes och förmedlades av Markus Pregmark genom att slumpmässigt välja en 
person från respektive avdelning, utan chefsbefattning. Detta för att få en röst från varje avdelning 
som ej varit med på ledardagar kring bästsökeri och därmed inte fått formell träning i bästsökeri eller 
appreciative inquiry. 

Vid kontakt med intervjupersonerna presenterade sig Daniel med namn och förklarade att 
kontaktuppgifter till individen hade förmedlats av Markus Pregmark. Syftet med samtalet var att 
kartlägga vad som väcker nyfikenhet och intresse i inbjudan samt vad som får medarbetare att 
anmäla sig med tanke på att evenemanget fått ställas in två gånger på grund av för få anmälda. 
Daniel förklarade att om personen var villig att ställa upp på en intervju så skulle den med personens 
tillåtelse spelas in så att källmaterialet skulle kunna granskas av studiekamrater vid Mittuniversitetet 
liksom finnas som dokumentationsstöd. Samtliga uppringda samtyckte till att medverka i intervju 
samt att samtalen spelades in. 
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Totalt genomfördes nio intervjuer varav åtta hölls 8 maj och en den 9 maj. Den första intervjun 
genomfördes via Skype men då ljud- liksom inspelningskvalitet var mycket bristfällig blev lösningen 
att via mobiltelefonens högtalarfunktion föra och spela in samtalet på dator med hjälp av datorns 
standard mjuk- och hårdvara. Intervjuerna transkriberades även simultant under intervjuns gång 
med målsättning att fånga upp de viktigaste synpunkterna, mindre redaktionella bearbetningar 
gjordes i efterhand. Att sätta sig med mer omfattande transkribering tilläts inte på grund av tidsbrist 
men även om så inte var fallet bedömdes inte ett mer fylligt empiriskt underlag bidra till en 
resurseffektiv kvalitetshöjning av studien.  

Intervjuerna har i hög grad anpassats efter intervjuobjekten, målsättningen har varit att ringa in 
intervjuguidens teman och frågor för att få intervjupersonerna att reflektera kring dem.  

Vad gäller intervjukontexten så påverkades denna av att: 

● Daniel hade haft kontakt med vissa av personerna genom mötet med bästsökarnavet. Detta 
gjorde att de redan hade en förutfattad uppfattning om honom. 

● Personerna i bästsökarnavet som redan varit i kontakt med bästsökarmåltiden genom att ge 
utkast på frågeställningar hade en förutfattad uppfattning om vad som lockade i inbjudan. 

● Det faktum att Markus som är HR-direktör gett Daniel mandat att kontakta 
intervjupersonerna gjorde sannolikt att det maktförhållande som råder mellan ledning och 
underställda påverkade även intervjun. 

● Att Daniel presenterades som student eller att han ringde med anledning av en studie vid 
Mittuniversitetet påverkade de intervjuade, vissa såg detta som en spännande faktor som 
ökade glädjen över att bidra emedan andra såg det som mindre statusfullt.  

● Att Daniel själv varit med och utvecklat konceptet påverkar hans sätt att tänka kring 

konceptet och intervjun. 
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5. Empiri 

5.1 Vision för samarbetet 

Den 25 oktober 2011 förankras en attraktiv vision med syfte att skapa engagemang och vägledning 

för samarbetet: 

”Tillsammans skapar och sprider vi framgångsexempel på hur näringsliv och akademi på ett 

spännande, nytänkande och vetenskapligt sätt genererar kunskap som leder till ett kunnigare, 

resurseffektivare och livaktigare samhälle.” 

5.2 Arbetsresurser och hjälpmedel 

På företaget har huvudansvar för insatsen legat hos HR-direktör Markus Pregmark. Utöver löpande 
mail- och telefonkonversationer har avstämningsmöten via Skype hållits följande datum och tider: 
15.11.2011 kl. 14.00–15.00, 08.12.2011 kl. 14.30–15.30, 29.02.2012 kl. 13.00–14.00 och 07.03.2012 
kl. 13.00–14.00. 

Abba Seafoods kock Martin Lindgren skulle bistå under planering och genomförande och stå för den 
rent matmässiga kunskapen. På grund av engagemang på andra ställen i organisationen kunde 
Martin inte delta i planering och genomföranda varför Abbba Seafood engagerade stjärnkocken 
Ingemar Lyxell. 

Vid arrangemang av pilotstudie med syfte att testa en första prototyp av måltidskonceptet bjöds 
studenter på appreciative inquiry-utbildningen vid Mittuniversitetet in, se avsnitt 5.4 för detaljerad 
redogörelse. 

För hjälp med frågor till bästsökarmiddagen engagerades bästökarnavet vid ett tillfälle, se avsnitt 5.5 
för detaljerad redogörelse. 

För att stimulera den kreativa processen har Daniel inför avstämningsmöten och under den löpande 
planeringen arbetat med visualisering av prototyper, arbetsgång och känslolägen m.m. kopplade till 
utvecklingen av måltidsupplevelsen. Illustrationerna är framtagna genom att Daniel via 
mailkonversation med en illustratör i New York i ord och bild beskrivit vad bilden ska representera 
och denna i sin tur har gjort tolkningar av detta. Dessa visuella prototyper finns tillgängliga under 
bilaga B samt löpande i uppsatsen. 

5.3 Från matglädje, via appreciative dining till bästsökarmiddag 

Vid starten av samarbetet fanns ett önskemål att titta närmare på hur en befintlig aktivitet kopplad 
till måltider kunde utvecklas för att få en tydligare koppling till arbetet med bästsökarmanifestet. 
Dessa befintliga aktiviteter går under namnet matglädjeträffar och äger rum två gånger per år vid 
Abba Seafoods anläggningar i Kungshamn. Träffarna har arrangerats i 5-7 år av 
produktutvecklingsavdelningen. För att få bättre insikt i själva arrangemanget deltog 23 november 
2011 mellan 17.00-21.30 Markus Pregmark och Daniel Carnerud i en matglädjeträff. 
Matglädjeträffarna består av att 13 medarbetare som frivilligt anmält sig till evenemanget 
tillsammans lagar en avancerad femrätters middag. Middagsmenyn bestäms sedan några år av Abba 
Seafoods kock Martin Lindgren och denna gång var temat nyårsmeny. Deltagarna delades upp i 
grupper om 2-3 personer där varje grupp fick ansvar för en egen maträtt. Martin bistod alla grupper 
med hjälp under kvällen och förklarade hur vissa delmoment skulle genomföras. Vissa inslag i 
maträtterna hade förberetts av Martin i förväg för att spara tid men överlag lagades alla maträtter till 
från grunden. Samtliga grupper lagade sina maträtter men väntade med avslutande moment så att 
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slutförande skedde precis innan konsumtion, maten skulle ätas à la minute. Efter att varje maträtt 
hade ätits var det nödvändigt att diska och för nästa ansvariga grupp att förbereda sin maträtt. 

Efter deltagande på matglädjeträffen konstaterade Markus och Daniel att träffarna måste omformas 
till ganska stor del eftersom den komplexa menyn gjorde att fokus för varje deltagare måste ligga på 
själva tillagningen av maten vilket försvårade konversation mellan deltagarna. Eftersom maträtterna 
skulle konsumeras à la minute upplevdes tiden mellan maträtterna som uppbrott där det var 
nödvändigt att bryta upp gruppen för att vissa skulle diska och andra laga mat. Dessutom blev det så 
att alla i gruppen inte fick mat samtidigt eftersom presentation av maträtten var en viktig del av 
konceptet vilket gjorde att gruppen blev fragmenterad vid middagsbordet. För att inte göra för stora 
ingrepp i det befintliga matglädjekonceptet och för att kunna utforma ett AI-initiativ som inte 
belastas av gammal historia kom Markus och Daniel fram till att evenemanget borde vara frikopplat 
från matglädjeträffarna. Förhoppningsvis uppstår synergier men det får bli utanför detta initiativs 
kontroll. Daniel fick i uppdrag att komma med ett helt nytt förslag på utformning. Arbetsnamnet på 
detta nya koncept blev appreciative dining för att illustrera att initiativet kombinerar appreciative 
inquiry och en måltidsupplevelse, dining på engelska. Arbetsnamnet ändrades så småningom av 
Markus till bästsökarmiddag för att knyta insatsen mer specifikt till bästsökeriet. 

5.4 Prototyp och pilotstudie av appreciative dining 

Den 20 januari 2012 mellan 19.00 och 22.00 genomfördes en pilotstudie av appreciative dining-
konceptet för att tidigt få insikter och feedback på vad som fungerar bra och vad som behöver 
utvecklas. Daniel ansvarade för utveckling av konceptet liksom värdskap och processledning. 
Inbjudna till måltiden var studenter som närvarade vid uppstarten av appreciative inquiry-
utbildningen vid Mittuniversitetet. Kostnad för deltagande var 180 SEK i vilket ingick tre rätter, 
alkoholfri dryck samt kaffe och te. Gästerna hade vid måltiden möjlighet att köpa in alkoholhaltiga 
drycker så som vin och öl men ingen starksprit förekom. 

Deltagarna fick var sin färgglad post-it lapp där svar på utvärderingsfråga skulle skrivas och klistras 
upp på en pelare i undervisningslokalen före måltiden samt på en dörrpost efter måltiden. Alla svar 
var anonyma. Två personer som svarade före måltiden deltog inte vid själva måltiden, en gick innan 
utvärderingen ägde rum. Vid måltiden deltog tre personer som ursprungligen inte skulle svarat på 
utvärderingen och som inte ingick i utbildningsgruppen och de ombads att inte svara på 
utvärderingen. Se figur 5.1 för sammanställning av utvärderingsresultat.  

Själva måltiden genomfördes i tre etapper eller “frågerundor” som följde matsedelns tre rätter. Värd 
för måltiden var Daniel och det var han som ledde frågerundor och förflyttningar. Måltiden 
tillägnades Maria Richter Simsek, Elin Wägner och Daniels mamma eftersom de varit 
inspirationskällor till konceptet. Deltagarna blev införstådda i att de ingick i en pilotstudie och att 
temat var att testa idéer och koncept som kunde generera kunskap som hjälpte till vid utformning av 
insats på Abba Seafood. 

Matsalen var uppdukad i ett T-format, det vill säga två långbord som kopplats ihop genom att den 
enas kortsida kopplats på den andras långsida. På borden fanns färgpennor utspridda liksom 
färgglada post-it lappar i mindre och större format. Upplägget baserades på att en fråga ställdes och 
måltidsgästerna ombads att intervjua varandra genom 1-1 intervju eller i grupper om 3 där det 
behövdes. Efter några minuter ombads den som intervjuat att återberätta höjdpunkterna från 
intervjuerna inför en större grupp runt bordet och diskutera likheter och skillnader i personernas 
intervjuer och berättelser eller vad som kändes relevant för gruppen. Deltagarna fick själva forma 
sina grupper och fyra stycken kunde urskiljas. Därefter ombads gruppen redovisa sina mest 
värdefulla insikter eller kommentarer inför hela församlingen. Ofta utsåg gruppen en talesperson 
som muntligt redovisade de diskussioner som förts och visade upp olika ritningar som gruppen gjort 
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Figur 5.1 Sammanställning av utvärderingsenkät för pilotstudie av middagsbjudning. 

på servetter eller post-it lappar och förklarade deras innebörd. Efter att “frågerundan” avslutats 
ombads varannan person flytta sig tre “tomma stolar” till vänster för att på så sätt nya personer 
skulle träffas och nya grupper formas. I denna nya konstellation presenterade värden en ny fråga att 
intervjua kring, diskutera i grupp och presentera för hela matsällskapet. 

De två första frågorna som diskuterades i grupp var AI-frågor i discovery eller upptäcktsfasen. Den 
sista var en drömfråga. Frågorna i den ordning de kom: 

1. AI-initiativ kan ta sig många uttryck. Stolthet, ekologi, vänskap, poesi, ekonomi, effektivitet, 
frihet etc. Man kan säga att AI alltid har funnits och pågått men innovationen är att AI nu 
erbjuder en beteckning på fenomenen. För att vidga våra begrepp och tankar kring vad AI 
egentligen är vill jag därför att ni delar med er av en händelse, situation, handling, plats etc. 
som gav er styrka, hopp, glädje eller inspiration. 
 

2. Måltider konsumeras varje dag i olika former, privat, på jobbet, på språng etc. Jag skulle vilja 
att ni beskriver en höjdpunktsmåltid på jobbet. Det kan vara en frukostfika, lunch eller 
teambuilding. Vad gjorde ni? Vilka var närvarande? Vad möjliggjorde höjdpunkten? Beskriv 
så detaljrikt och målande du kan. 
 

3. Om du likt Harry Potter hade en trollstav och en önskan med vilken du kunde ändra vad som 
helst, vad skulle du då ändra och vad skulle effekterna vara? 

 

Utvärderingsfråga: På en skala mellan 1 - 7 hur pass motiverad/inspirerad är du att initiera, delta 
eller bidra till förverkligandet av ett AI-initiativ? 1 betyder lite och 7 mycket. 

 

 

 

 

Före måltid Efter måltid 

1 = 0 stycken 1 = 0 stycken 

2 = 1 stycken 2 = 0 stycken 

3 = 0 stycken 3 = 0 stycken 

4 = 0 stycken 4 = 0 stycken 

5 = 3 stycken 5 = 2 stycken 

6 = 3 stycken 6 = 3 stycken 

7 = 17 stycken (En person hade svarat 8, 
vilket i sammanställningen överförs till 7) 

7 = 15 stycken (En person hade svarat 8, 
vilket i sammanställningen överförs till 7) 

Totalt 24 svar Totalt 20 svar 
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Lärdomar från pilotstudien: 

 Dokumentation av intervjuer och samtal skedde nu främst genom att grupperna skrev eller 
ritade på pappersservetter. Dessa lämnades in till värden i slutet av varje frågerunda. 
Resultaten blev svåra att sammanställa och återkoppla till deltagarna och dessa hade inga 
anteckningar att ta med sig hem. Det är önskvärt att skapa någon typ av behändigt 
anteckningsmaterial som är till stöd för deltagarna vid intervju och senare vid 
gruppdiskussionen samt som deltagarna sedan kan ta med sig hem.  

 Anonymitet vid utvärderingsfrågan gör det svårt att följa utvecklingen av personens 
inställning till frågan. För att fånga hur måltidsupplevelsen påverkar varje individs specifika 
svarsutveckling behövs ett sofistikerat mätverktyg bortom färgade papperslappar. 

 Att ha ett tema, även om det var löst, underlättade värdskapet då det gav en röd tråd för 
insatsen.  

 Värdens engagemang har stor inverkan på deltagarna då dennes sätt att introducera frågor 
och be folk förflytta sig kommenteras av många deltagare. Måltidsorganisatören bör därför 
säkerställa att det finns ett engagerat värdskap vid genomförandet. 

5.5 Tematisering av bästsökarmiddag och utformning av bästsökarmeny 

För att tydliggöra syfte med insatsen och koppling till bästsökeriet preciserades detta vid ett Skype-
samtal mellan Markus och Daniel 3 februari. Markus sammanfattade bästsökeriet som ett sätt att 
skapa stolthet och engagemang hos medarbetarna. Genom att äta, mötas och ha trevligt skulle detta 
uppmuntras. Båda konstaterade att det är i de högkvalitativa mötena mellan medarbetarna som de 
positiva relationerna uppstår, måltiden är bara ett ramverk. Men för att konkretisera detta enades 
man om att måltidens frågor skulle kretsa kring tre teman: 

 Stolthet över Abba Seafood 

 Inspiration till matlagning 

 Mod testa nya produkter och arbetssätt 

För att engagera medarbetarna i arbetet kring bästsökarmiddagen kopplades bästsökarnavet in för 
att generera frågor kopplade till de teman som valts. 9 mars blev således bästsökarnavet 
introducerat till tankarna bakom insatsen. De frågor som framkom blev en utgångspunkt för 
insatsens fortsatta planering, samtliga frågor som bästsökarnavet genererade finns redovisade i 
bilaga A.  

23 mars 10.00-11.00 hölls ett planeringsmöte med Markus Pregmark, Ingemar Lyxell och Daniel 
Carnerud där detaljerade riktlinjer för bästsökarmiddagen specificerades. Ingemar återkom via mail 
med två menyförslag av vilka Markus valde det ena. Daniel utvecklade därefter med Ingemars hjälp 
en meny för helheten där temat för varje rätt harmoniserade med frågorna. Daniel distribuerade ett 
utkast via mail som sedan slogs fast på en telefonkonferens 2 april. 

Vid bearbetning av frågorna beslutades att frågor med koppling till stolthet och mod skulle fokusera 
på AI-processens discovery-fas. Detta eftersom dessa två teman ansågs mest utmanande och 
svårtillgängliga för gästerna. För att inte göra gästerna allt för obekväma eller förvirrade skulle man 
fokusera på denna initiala kartläggningsfas. Detta beslut stärktes ytterligare när det stod klart att 
måltiden skulle börja med mod och avslutas med stolthet eftersom discovery ansågs vara 
avväpnande och utan krav på att skapa någon framtida vision, det räcker att få vara i sin känsla av 
mod och stolthet. När det kom till inspiration till matlagning siktade man på att utöver discovery 
även uppmuntra till att gå igenom en drömfas, dream. Att konstruera sin drömmåltid men med fokus 
på de sociala banden ansågs vara lagom utmanande och kunde samtidigt eventuellt leda till ett inte 
allt för komplicerat förverkligande. 
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5.6 Inspiration från måltidskunskapsbranschen för design av bästsökarmiddag på Abba 
Seafood 

Eftersom AI-initiativet är tätt kopplat till skapande av en måltidsupplevelse har Daniel varit i kontakt 
med forskningschefen för Restaurang- och hotellhögskolan vid Örebro universitet, Campus 
Grythyttan. Vid samtal i telefon samt över mail gav professor emerita Inga-Britt Gustafsson flera goda 
råd om vad som kan vara relevant för den specifika måltidsupplevelsen och dessa råd sammanfattas 
nedan. 

Namngivning av maträtterna påverkar matupplevelsen. Upplevelseförstärkande namn med 
geografisk, sensorisk eller nostalgisk anknytning ökar kundens köplust liksom nöjdhet i kontrast till en 
mer objektiv beskrivning. (Mossberg, L. & Gustafsson, I., 2008, s. 37) Målsättningen var därför att 
presentera maträtterna vid bästökarmiddagen genom historier och ordval så att de ledde tankar och 
samtal gästerna emellan i den tematiska riktningen.  

Servicepersonalens engagemang och matens kvalitet har signifikant betydelse för upplevd 
servicekvalitet och tillfredsställelse (Ibid, s. 41) Kvaliteten på bästsökarmiddagens mat liksom det sätt 
på vilket maten serveras, plockas bort, diskas etc. måste hålla så hög kvalitet som möjligt. 

Bordsplacering på restaurang har en betydande påverkan på kundens köpbeteende och 
tillfredsställelse. Generellt föredrar gäster att sitta vid förankrade inredningsdetaljer (tex. väggar, 
pelare, rumsavdelare m.m.) och en bordsplacering vid runda bord (6-8 platser) anses sälja mer än 
motsvarande placering vid fyrkantiga bord eftersom gästerna lättare talar med medgästerna runt 
bordet och då stimuleras att köpa mer. (Ibid, s. 35) Av kostnads och logistikskäl beslutades att 
middagen skulle äga rum på Abba Seafoods kontor i personalmatsalen där det inte finns några 
naturligt förankrade inredningsdetaljer. Däremot beslutades att använda runda bord, i idealfallet tre 
bord om sex sittplatser men om antalet deltagare inte tillät detta skulle två mindre bord och ett 
större användas.  

Produkter/souvenirer förlänger och förstärker upplevelser från restauranger, museum, nöjesparker 
och hotell. (Mossberg, L. & Nissen Johansen, E., 2006, sid 37) Genom att tillhandahålla en meny i 
vilken deltagarna kan anteckna och sedan ta med hem som minne skapas både ett 
dokumentationsunderlag liksom minne av kvällen vilket förhoppningsvis förstärker och förlänger 
insatsens effekter. 

5.7 Kronologisk redogörelse för arbetsgång vid utveckling av bästsökarmiddag på Abba 
Seafood och övergång till värdekartläggning via telefonintervjuer 

Nedan görs en kronologisk redogörelse av arbetsmomenten som beskrivs i uppsatsen metod- och 
empiridel samt händelseförloppet som gjorde att bästsökarmiddagen ställdes in och en 
värdekartläggning via telefonintervjuer kom att äga rum i dess ställe. Sytet med den kronologiska 
sammanfattningen är att ge läsaren en lättöverskådlig bild av arbetets utveckling. (Jarrick, A. & 
Josephson, O., 1996, s. 54). 

1. Markus Pregmark och Daniel Carnerud beslutar att tillsammans se över hur 
matglädjeträffarna som arrangeras vid Abba Seafood i Kungshamn kan utvecklas för att 
ge större utväxling på Abba Seafoods pågående kulturförändringsarbete bästsökeriet. 
(Oktober 2011) 

2. Markus och Daniel deltar på en matglädjeträff i Kungshamn och beslut tas att planera 
och genomföra en måltidsupplevelse som är frikopplad från matglädjeträffarna och mer 
intimt knuten till det pågående kulturförändringsarbetet, bästsökeriet. (November-
december 2011) 

3. Daniel arrangerar en pilotstudie av ett måltidskoncept i Undersåker. (Januari 2012) 
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4. Markus beslutar vilka tre fokusområden som insatsen bör stärka. Valet faller på stolthet 
över Abba Seafood, inspiration till matlagning och mod att våga prova nya produkter och 
arbetssätt. För att knyta insatsen nära bästsökarverksamheten beslutas att måltiden ska 
namnges bästsökarmiddag. (Februari 2012) 

5. Medarbetarna i arbetsgruppen bästsökarnavet blir informerade om att två 
bästsökarmiddagar kommer att arrangeras under våren och ombeds att brainstorma 
fram olika frågor kopplade till de tre fokusområdena. (Mars 2012) 

6. Markus och Daniel bearbetar frågorna och gör dem mer precisa samtidigt som de 
tillsammans med Ingemar utformar en meny som håller en röd tråd med frågorna. (Mars 
2012) 

7. En inbjudan skrivs av Markus Pregmark som efter feedback från Ingemar och Daniel 
skickas ut till samtliga medarbetare på huvudkontoret via e-post. Det finns 14 platser på 
varje bästsökarmiddag och urvalet sker enligt principen “först till kvarn”. (April 2012) 

8. Endast fem personer har anmält sig till bästsökarmiddagen 16 och 17 april. Markus, 
Ingemar och Daniel beslutar att göra ett nytt försök där medarbetarna får längre 
framförhållning och datum till 7 och 8 maj. Markus skickar ut en ny inbjudan med OSA 2 
maj. (April 2012) 

9. 2 maj har fem personer anmält sig till bästsökarmiddagen 8 maj och två till 7 maj. 
Gruppen beslutar att ställa in middagsbjudningen 7 maj och istället försöka få så många 
som möjligt att delta 8 maj. (Maj 2012) 

10. 7 maj står det klart att endast fem personer är anmälda till bästsökarmiddagen 8 maj 
varför Markus beslutar att ställa in middagen. Daniel får i uppdrag att kartlägga vad som 
hade väckt intresse i inbjudan och hur inbjudan till bästsökarmiddagen kan utvecklas så 
att fler anmäler sig för att delta. Markus förmedlar kontaktuppgifter till de personer som 
anmält sig samt till 5 slumpvis utvalda personer från varje avdelning som ej anmält sig till 
bästsökarmiddagen. Daniel genomför telefonintervjuer med dessa personer under 8, 9 
och 14 maj och sammanställer resultaten under vecka 20. (Maj 2012) 

5.8 Slutgiltig mailinbjudan till bästsökarmiddag 18 och 19 april samt 7 och 8 maj 2012 

Bästsökarmiddag i Göteborg 18/4 och 19/4. 

Äntligen! 

Matglädjeträffarna som arrangeras i Kungshamn är mycket uppskattade och nu är det dags att köra 
en variant på detta i Göteborg – Bästsökarmiddag. Två dagar i rad! 

Kocken Ingemar Lyxell som arbetat med oss på Abba vid ett flertal tillfällen kommer att ta hand om 
matlagningen.  

Daniel Carnerud, studerande vid Mittuniversitetet, kommer till maten att servera en meny med 
frågeställningar i sann Bästsökaranda.  

Tanken bakom Bästsökarmiddag - Det är i mötet mellan människor som högkvalitativa relationer 
skapas. Måltiden är ett historiskt ramverk för just detta och därför något som Daniel och vi från 
Abbas sida vill utforska nya möjligheter kring. 

Kom, dela med dig och låt dig inspireras!  

Välj datum och anmäl dig senast onsdag 11/4 april! 

Du anmäler dig till Markus Pregmark, via mail. Det är 14 platser per kväll och först till kvarn som 
gäller. 



27 

 

Meddela eventuell allergi vid anmälan.  

Om du har fått bekräftelse på medverkan och inte kan komma så hör av dig! Då kan någon annan få 
din plats. 

Välkommen! 

5.9 Slutgiltig meny för bästsökarmiddag 18 och 19 april 2012 

5.9.1 En utmanande förrätt som ger mod att upptäcka nya smaker, råvaror och framgångar 

Framgång inom matbranschen bygger på innovationskraft. Samtidigt brottas vi ständigt med 
utmaningen att få folk att våga prova nya produkter och matlagningsrutiner. För oss är det inte bara 
viktigt att förstå vad som väcker folks nyfikenhet utan även vad som ger dem mod att bejaka den 
nyfikenheten och våga testa nya smakupplevelser. Samma sak gäller internt på Abba Seafood. Om vi 
kan förstå inte bara vad som väcker idéer och förbättringsförslag utan även vad som gör att 
människor faktiskt vågar försöka förverkliga dem - då har vi hittat en fantastisk nyckel till framgång. 

Ingemar har med denna utgångspunkt utmanat sig själv och genom att kombinera erfarenhet och 
nyfikenhet skapat en djärv sallad med pankopanerade lammtestiklar, tomatvinegrette och 
tryffelmajonnäs. Över denna unika rätt bjuder vi därför in er att utmana mod och smaklökar för att 
tillsammans med oss utforska vad som ger folk mod att våga testa nya saker. Njut av fantastisk mat 
och konversation och glöm inte att (våga) känna hur de pankopanerade lammtestiklarnas milda smak 
förstärks av tryffelmajonnäsens dovhet och tomatvinegrettens sötsyrliga toner. Maten lyfts av grönt 
te från Drakens källa i Kina eller norskt källvatten som via Lärjeholm i Göta älv tappats upp i karaffer 
kvällen till ära.  

Berätta om ett tillfälle då du hade mod att köpa, laga, smaka eller testa något nytt och blev riktigt 
glad över utfallet. Det kan vara privat eller på jobbet, kan ha allt eller inget med mat att göra, det 
viktiga är att du så detaljrikt som möjligt förklarar vad som hände och varför det var betydelsefullt för 
dig. 

•Vad var situationen? 

•Varför behövde du mod för att följa /dina känslor eller tankar / din lust eller inspiration? 

•Vad blev resultatet? 

Figur 5.2 Slutgiltig version av förrättsmeny för bästsökarmiddag. 
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5.9.2 En innovativ huvudrätt som inspirerar oss att tillaga mat på nya sätt och kombinera nya 

kryddningar och smakkombinationer 

Att finna glädje, energi och inspiration till att laga mat är en dröm för många av oss. Tänk att likt 
Jamie Oliver varje dag, snabbt och enkelt, slänga ihop en läcker måltid driven av ren glädje och 
skaparlust! Denna önskan speglas även i samhället överlag när mer och mer pengar läggs ner på att 
bygga nya unika kökslösningar och det trycks och köps fler kokböcker än någonsin. Vi på Abba 
Seafood arbetar ständigt för att utveckla nya unika recept och förpackningar på allt från sillar till 
Kalles kaviar. Vi jobbar även för att dessa produkter ska produceras med glädje, energi och 
inspiration dag efter dag med samma höga kvalité.  

Inför en middag på Abba Seafood i Kungshamn klurade Ingemar på vad som egentligen inspirerar 
honom till matlagning. En av slutsatserna var att nya kryddningar inte räckte till men om man 
använde traditionella råvaror men tillagade dem på ett annorlunda sätt, då uppstod spännande nya 
maträtter som inte bara smakade annorlunda utan även bjöd på en annorlunda struktur. Idag får vi 
smaka på hur en sådan rätt kan se ut i praktiken. Vi bjuds på lättrökt och lågtempererad laxrygg, 
potatisvinegrette, brynt smör med gulbetor, kapris och bacon. Laxen har i låg temperatur legat i 
ugnen nästan tre gånger så lång tid som traditionell lax och har därmed fått en mjäll ton som är likt 
ett mellanting mellan rå och ugnsbakad lax. Laxens lena nyans piggas till genom potatisvinegrettens 
syrlighet liksom kapris och bacon. Smörets nötiga rökighet tillsammans med gulbetor balanserar 
rätten och binder ihop smak och textur. Som ett uppgigande tillskott dricker vi till detta bubblande 
källvatten från svenska brunnar med en touch av citron. 

Över denna nytänkande rätt skapad av inspiration och glädje är det passande att utforska när du får 
inspiration till matlagning och vad som ger dig denna inspiration. Vad gör att du vill laga nya 
maträtter eller bjuda hem nya människor på middag? Beskriv ett tillfälle då du använde ett nytt 
recept och var glad när du lagade och avsmakade. 

• Hur skulle en drömmåltid se ut som du skapade helt efter egen inspiration och matglädje? 

• Var är du? Är ni fler som lagar eller äter maten tillsammans? 

• Vad driver dig? 

 

 Figur 5.3 Slutgiltig version av huvudrättsmeny för bästsökarmiddag. 
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5.9.3 En stärkande efterrätt som lyfter våra huvuden och stolt tar till vara på vårt svenska matarv 

och traditioner 

Att vara stolt är en fundamental del av att vara en lycklig människa. Vi måste vara stolta över oss 
själva både privat och professionellt för att känna motivation och glädje över våra liv och se 
framtiden som ett nervkittlande äventyr att möta snarare än en plåga vars ständigt återkommande 
svårigheter man måste kämpa sig igenom. Den dag vi skäms över våra handlingar eller 
arbetsuppgifter måste vi fråga oss om det inte är dags att förändra något i livet. På Abba Seafood vill 
vi bidra till att frambringa fler stolta människor i samhället och strävar efter att varje medarbetare 
ska känna stolthet över sitt bidrag till att vi blir Sveriges bästa livsmedelsföretag 2015. Vi vill att det 
ska speglas hos varje kollega, i varje produkt och varje aktivitet vi gör.  

Något som börjar inge en växande känsla av stolthet hos Sveriges gastronomiska elit liksom hos 
många av oss är vårt svenska matarv. Under decennier har vi trånande stirrat mot kontinentens 
franska och italienska stjärnkrogar och försökt efterlikna deras kulinariska kreationer. Nu börjar fler 
inse den rikedom och skatt som gömmer sig i den svenska myllan av recept och traditioner. För att ge 
denna växande stolthet ytterligare näring har Ingemar dykt i dammiga kokböcker och 
hjärnkontorsutrymmen och funnit vikingarnas crème brulée som han dagen till ära piffat upp med 
kardemumma och vanilj. Kalvdans med hjortronmylta är en unik dessert som lagas genom att man 
tar tillvara på den proteinrika råmjölken som är kalvens huvudsakliga föda under dess första 
levnadsveckor. Utöver att vara hälsosamma ger hjortronen en syrlig sötma som passar perfekt till 
kalvdansens saftiga krämighet. Som traditionellt avslut bjuds till efterrätten kaffe från Waxholms 
kafferosteri och te från Johan och Nyström.  

Som ett stärkande tema till efterrätten frågar vi oss om våra egna kulinariska minnen som vi är stolta 
över eller vill skapa och vara stolta över när vi sitter i gungstolen. Vad har du för paradrätt till vardags 
eller fest? Finns ett matminne som du är extra stolt över, något som du kanske till och med berättat 
för andra om? Det behöver inte ha varit du som gjort allt, tvärt om kanske dina barn eller 
arbetsgivare stod som värdar. Viktigast är att du var stolt över att vara där och få bidra med din 
närvaro. Vad var det för måltid, varför hölls den? Helt enkelt, vad gjorde dig så stolt? 

 

 

 

 

Figur 5.4 Slutgiltig version av efterrättsmeny för bästsökarmiddag. 
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5.10 Slutgiltig design av flödesschema för bästsökarmiddag på Abba Seafood 8 maj 

1. Efter att alla har hittat en sittplats drar bästsökarmiddagen igång runt 17.30 och Markus 
Pregmark ger en kort bakgrund till middagsupplägget. I matsalen är det fri sittning, det finns 
två mindre bord och ett större. Den första rätten dukas fram och Ingemar presenterar 
maträtten och förklarar hur den är kopplad till temat. Markus fyller eventuellt i kring 
frågorna. Matgästerna ombeds först att prata i par och sedan bryter Markus av och ber dem 
prata i stor grupp över bordet. 

2. Vid ett överenskommet klockslag, runt 18.15, ber Markus gästerna att avsluta sina 
konversationer och duka av borden. Deltagarna får hjälpa till att duka borden på nytt och 
samtidigt inta en ny plats i salen enligt instruktioner från Markus, t.ex. får varannan byta 
bord. Den andra rätten dukas fram och Ingemar presenterar maträtten och förklarar hur den 
är kopplad till temat. Markus fyller eventuellt i kring frågorna. Matgästerna ombeds först att 
prata i par och sedan bryter Markus av och ber dem prata i stor grupp över bordet. 

3. Vid ett överenskommet klockslag, runt 19.15, ber Markus gästerna att avsluta sina 
konversationer och duka av borden. Deltagarna får hjälpa till att duka borden på nytt och 
samtidigt inta en ny plats i salen enligt instruktioner från Markus, t.ex. får varannan byta 
bord. Den tredje rätten dukas fram och Ingemar presenterar maträtten och förklarar hur den 
är kopplad till temat, Markus fyller eventuellt i kring frågorna. Matgästerna ombeds först att 
prata i par och sedan bryter Markus av och ber dem prata i stor grupp över bordet. 

4. Klockan 20.30 bryts taffeln. Samtliga ombeds att fylla i utvärderingsenkäten. 

5. Markus, Ingemar och Daniel tackar för intresset och alla får gå hem. 

 

Figur 5.5 Slutgiltigt flödesschema bästsökarmiddag. 
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5.11 Sammanställning av intervjuer med personer som anmält sig till bästsökarmiddagen 

Samtliga har fått en inbjudan till bästsökarmiddagen via mail från Markus Pregmark. De har inte sett 
marknadsföring kring evenemanget på någon annan kanal än genom detta mail. 

Samtliga hade anmält sig till något av tillfällena i april eller maj. Vissa hade anmält sig till endast ett 
tillfälle, dvs. antingen i april eller maj. Att det ena tillfället inte passade kalendern var det enda 
argumentet som hade hindrat dem från att anmäla sig till båda tillfällen. 

5.11.1 Sammanställning över vad som har väckt intresse för bästsökarmiddagen 

Man skulle kunna säga att det finns en skala på vilken de svarande placerar sig där den ena änden 
representeras av intresse för bästsökeri och den andra av intresse för matlagning och socialt 
umgänge med kollegor utanför de vardagliga ramarna. Emedan samtliga såg kombinationen av 
bästsökeri och måltid som intressant fanns en dragning åt att bästsökeriet lockade mest och resten 
som en trevlig inramning där man åt gott och umgicks med sina kollegor. Majoriteten var redan 
bekanta med bästsökeriet och såg detta som ett bra tillfälle för att fördjupa sina kunskaper och att 
dela med sig av egna erfarenheter men några få såg detta som en möjlig introduktion och ingång till 
något de inte kände till så väl. Vissa av de anmälda ingick i bästsökarnavet och deras intresse för 
bästsökarmiddagen hade väckts vid workshopen 9 mars då de hade arbetat med att generera frågor 
ur vilka menyn sedan utvecklades. Därav hade också dessa personer erhållit en större förståelse för 
konceptet bästsökarmiddag och ambitionen att koppla samman mat och frågor kring förutbestämda 
teman, vilket lockade. Kontrasten var några personer som hade förväxlat bästsökarmiddag och 
matglädjeträffar och som såg fram emot att få ta del av de sistnämnda. 

5.11.2 Sammanställning av vad som skulle ha gjort inbjudan till bästsökarmiddagen ännu mer 

attraktiv 

Många hade svårt att svara på frågan eftersom det hade gått lång tid så de hade svårt att minnas. 
Återkommande var dock att inbjudan skulle göras enklare, mer intresseväckande och tydligare där 
vissa tyckte att det var viktigt att mer fokusera på bästsökeriet och andra på måltiden. Även om vissa 
påpekade att osäkerhetsfaktorn kanske eggade och lockade vissa trodde de flesta att ett 
tydliggörande av syfte eller koncept skulle förbättra inbjudan, nu var det lite för diffust vilket 
sannolikt gjorde många osäkra. Från vissa som redan var insatta i bästsökeriet framfördes tankar om 
att tydligare markera att bästsökarmiddagen var ett helt nytt grepp att arbeta med bästsökeriet, utan 
koppling till tidigare insatser eller konsulter, vilket kanske skulle locka dem som har börjat ledsna på 
bästsökeriet. De inblandades professionalism hade inte heller känts helt övertygande, främst att 
Daniel var student satte en amatörprägel på middagen, vilket sannolikt gjorde att många hade dragit 
öronen åt sig. Medarbetarna vill inte känna att de i dessa stressade tider lägger tid och energi på en 
försöksverksamhet. Genom att göra inbjudan mer seriös och beskriva det bakomliggande arbetet 
skulle sannolikt inbjudan förbättras. Det begränsade antalet platser avskräckte vissa, så kanske skulle 
fritt antal göra att fler anmälde sig. Den första inbjudan hade kommit väl nära på själva utförandet, 
den andra hade kommit med lite längre framförhållning. 

5.11.3 Sammanställning över vad som fick dem att anmäla sig till bästsökarmiddag 

Samtliga angav att det som fått dem att anmäla sig var att tiden passade med kalendern. Några hade 
kunnat närvara på någon av aprilsammankomsterna medan andra kunde närvara vid någon av 
majsammankomsterna. En person framförde att det lät som ett spännande sätt att ta nytt grepp på 
bästsökeriet och att umgås med vänner, men även pliktskyldighet med anledning av arbetsrollen. En 
annan framförde vilja till att bidra till ett studentarbete i kombination med att det var ett nytt 
spännande koncept. 
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5.11.4 Sammanställning av vad de tror får medarbetare att anmäla sig till bästsökarmiddagen 

Det var många som hade svårt att svara på denna fråga och att resonera kring den. Lättast hade dock 
de personer som fokuserade på bästsökarversamheten där de trodde att bästsökeriet lockar, att 
tillsammans sprida goda idéer och utbyta erfarenheter. Vissa kom in på de praktiska aspekterna och 
tyckte det var klokt att förlägga det i anslutning till arbetsdagen, dvs. inte senare på kvällen eller på 
fredag-söndag.  

5.11.5 Sammanställning av vad de trodde skulle få fler medarbetare att anmäla sig till en 

bästsökarmiddag 

En praktisk fråga som många lyfter fram är att nuvarande tidsperiod innebär mycket hög 
arbetsbelastning för samtliga medarbetare på huvudkontoret, hösten kunde vara en lämpligare tid 
att genomföra en sådan övning på. En annan fråga av praktisk karaktär var att en lunchsittning 
sannolikt skulle generera fler anmälningar. Kanske en lunchsittning som introduktion så kunde de 
som fått mersmak delta på en middagsbjudning vid annat tillfälle. Alternativt kunde man koppla ihop 
en bästsökarmiddag med bästsökarseminarier på eftermiddagen för att på det viset få legitimitet och 
en tydlig koppling till bästsökeriet. Om bästsökarmiddagarna skulle ha ambassadörer ute i 
verksamheten som berättade mer om syfte och bakgrund så skulle fler anmäla sig. Tydligt var att fler 
såg det som naturligt att Markus Pregmark, i form av arrangör och HR-direktör, mer aktivt 
marknadsförde evenemanget. Skulle resterande ledning eller personer i ledande position bli 
ambassadörer och öppet deklarera sitt deltagande skulle sannolikt fler anmäla sig. Att tydligare 
koppla evenemanget till bästsökeriet återkommer som en inkörsport till att locka fler att anmäla sig, 
även om man anser det vara en utmaning eftersom det finns ett stort spann av medarbetare från 
dem som börjat tröttna till dem som fortfarande inte förstått vad bästsökeriet är för något och vilka 
förväntningar som finns på dem som deltagare. Vissa kommer alltså att lockas av att detta är något 
helt nytt medan andra skulle lockas av att det är en enkel introduktion. En liknande utmaning 
identifieras kring syftet där man å ena sidan ser en poäng med att mer ingående beskriva syfte, 
innehåll m.m. men att det å andra sidan kan riskera att avskräcka folk. 

Några resonerade kring att det kan vara klokt att placera middagen utanför huvudkontoret för att 
väcka större intresse och nyfikenhet. Andra förde fram att man kanske skulle sätta ut menyn. Till sist 
så påpekade en person att tiden inte hade varit utsatt vilket kanske avskräckte vissa, därför kan det 
vara klokt att sätta ut tiden redan i inbjudan. 

5.11.6 Om du fick ge de ansvariga för bästsökarmiddagen två råd för att de skulle få fler 

anmälningar till en bästsökarmiddag, vad skulle dessa två råd vara? 

● Prata om bästsökarmiddagen aktivt. 
● Hitta ambassadörer som drar mer folk. 
● Tryck på att detta är ett nytt sätt att jobba med bästsökeriet och en jättebra introduktion 

liksom en för redan insatta bra ingång att lära sig mer. 
● Bra att det är i anslutning till arbetsdagen, inte planera så att man måste åka hem och sedan 

tillbaka eller någon annanstans! 
● Utveckla och förklara innehållet mer, syfte, bakgrund m.m. 
● Om det var på arbetstid skulle nog fler anmäla sig. 
● Uttrycka sig mer lockande och säljande i inbjudan. 
● Arrangera vid lunchtid 
● Profilera om inbjudan så att det blir tydligare att det är diskussion. 
● Ingen begränsning på anmälningar. Försök få ihop så många som möjligt! 
● Arrangera på hösten, ”kvällstid” direkt efter jobbet. Från 17.00. 
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● Beskriv tydligare vad middagen går ut på. Hemlighetsmakeriet var inte bra. 
● Kolla med andra avdelningar så att den 9 maj 2012 funkar för alla 
● Informera lite mer, interna hemsidan tex. mer marknadsföring 
● Folk är ju så upptagna, det blir svårt att prioritera. Maj är en dålig månad, april är bättre. 

Både mycket att göra hemma och på jobbet. Till hösten kan vara lugnare. 
● Mer berätta om vad som ska hända! Mindre fokus bakgrund. 
● Någon form av menyangivelser och frågeangivelser. 
● Lite mer tydlig i vad som förväntas och vad som kommer ske. Ta bort lite av 

försöksverksamhetsstämpeln. 
● Tänkt mer på timingen, det måste passa ordinarie arbete! 

 

5.12 Sammanställning av intervjuer med personer som inte anmält sig till 
bästsökarmiddagen 

Samtliga har fått en inbjudan till bästsökarmiddagen via mail från Markus Pregmark. De har inte sett 
marknadsföring kring evenemanget på någon annan kanal än genom detta mail. 

5.12.1 Sammanställning över vad som har väckt intresse för bästsökarmiddagen 

Om man skulle göra en skattning från 0 till 10 av hur stort intresse inbjudan väckte skulle en rimlig 
värdering vara 4, några tyckte den var väldigt trist och andra lite spännande. Det som väckte intresse 
var att umgås med medarbetare i samband med en måltid. Tydligt var att någon såg att 
arrangemangets koppling till bästsökeriet var lockande medan någon såg detta som det mest 
avskräckande.  

5.12.2 Sammanställning av vad som skulle ha gjort inbjudan till bästsökarmiddagen ännu mer 

attraktiv 

Tydligt är att en mer lockande, säljande, attraktiv inbjudan efterfrågas. Inbjudan upplevdes som ännu 
ett tråkigt mail i mängden av andra jobbmail som snabbt lades åt sidan. Genom att snygga till 
inbjudan med hjälp av bilder och slagkraftiga texter som lyfter fram unika och spektakulära värden 
kring evenemanget så skulle hela konceptet upplevas som mer spännande. Att tydligare definiera 
syftet med insatsen och vilka förväntningar som fanns på deltagarna efterfrågades också. Nu 
uppfattades det som oklart vilka inbjudan vände sig till, behövdes några förkunskaper eller var det en 
introduktion? Dessutom ville man tydligare veta vad själva konceptet handlade om, vad skulle man 
konkret göra på bästsökarmiddagen? Om fler skulle involveras i bästsökararbetet och vid utveckling 
av insatser så som bästsökarmåltiden skulle större acceptans och intresse uppnås. 

5.12.3 Sammanställning över vad som fick dem att inte anmäla sig till bästsökarmiddagen 

Den höga arbetsbelastningen och korta framförhållningen var en bidragande faktor till att 
personerna inte kunnat delta, medan någon hade konkreta aktiviteter inplanerade behövde någon 
annan tid för återhämtning. Att det var en kvällsaktivitet som dessutom är obetald höjde rejält 
tröskeln för att anmäla sig. En ytterligare avskräckande faktor var att bästsökararbetet upplevdes 
som riktat till vissa personer, främst högre upp i hierarkin men även till dem som verkligen brann för 
filosofin och arbetsmetodiken. Det upplevdes som att bästsökeriet inte var tillgängligt för alla 
medarbetare, möjligheten att delta i bästsökararbetet är begränsat och eftersom vissa redan har fått 
mandat och blivit betrodda så håller sig några av de andra borta. Vissa hade negativa erfarenheter av 
andra insatser som arrangerats av externa konsulter i samband med bästsökarverksamheten vilket 
gjorde att man inte ville riskera att hamna på ett liknande evenemang igen. 
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5.12.4 Sammanställning av vad de tror får medarbetare att anmäla sig till bästsökarmiddagen 

Intresse för bästsökarverksamheten är det främsta som de tror lockar folk att anmäla sig till en 
bästsökarmiddag men även inslaget av mat och otvunget umgänge kan locka. Då som markör för att 
det är ett avslappnat och trevligt socialt sammanhang för bästsökarverksamheten. Det rådde en 
allmän uppfattning att bästsökarevenemang främst lockade och gav värde till dem som redan var 
insatta i bästsökarverksamheten.  Eftersom evenemanget inkräktar på privatliv och är obetald måste 
verkligen värdet av evenemanget tydliggöras liksom vikten av att så många medarbetare som möjligt 
deltar. 

5.12.5 Sammanställning av vad de trodde skulle få fler medarbetare att anmäla sig till en 

bästsökarmiddag 

Utöver att tidpunkten för evenemanget kunde planeras bättre, t.ex. genom att arrangera en 
lunchsittning vid en mindre stressad tid på året och att konceptet måste marknadsföras bättre 
genom mer attraktiv kommunikation så måste kopplingen till bästsökarverksamheten förtydligas. 
Man är rädd att inte kunna bidra och att ens kunskaper och erfarenheter inte är tillräckligt goda för 
att man ska känna sig bekväm i sällskapet, speciellt eftersom det uppfattades som att det skulle bli 
en ganska liten grupp människor vilket gör att man känner sig än mer utsatt. Bästsökarverksamheten 
behöver förankras hos fler medarbetare så att alla avdelningar är lika insatta och medarbetare på 
låga såväl som höga positioner är införstådda i vad bästsökarverksamheten handlar om. På så sätt 
skulle bästsökarverksamheten inte kännas som ett elitprojekt för de passionerade och redan insatta 
utan göra så även osäkra och nyfikna vågar anmäla sig och fördjupa sina kunskaper. Genom att höja 
de externa konsulternas legitimitet och acceptans bland medarbetarna så skulle 
bästsökarverksamheten och evenemang kopplat till den erhålla större intresse och engagemang. 

5.12.6 Om du fick ge de ansvariga för bästsökarmiddagen två råd för att de skulle få fler 

anmälningar till en bästsökarmiddag, vad skulle dessa två råd vara? 

● Bättre framförhållning 
● Något lockande i texten som får folk att haja till lite, t.ex. ”Världens bästa middag utlovas/ 

lansering nytt matkoncept”… eller något sådant spännande. 
● Större sällskap så att en större del av företaget är involverad. Då är större chans att träffa 

någon man jobbar med. 
● Garantera mix av anställda från olika avdelningar och erfarenheter. 
● Definiera syfte; vad vill man uppnå och vilka riktar det sig till? Gör det som en lunch 

● Komprimera det tidsmässigt, gör så kompakt och effektivt som möjligt. 
● Arrangera en lunchsittning. 
● Paketera inbjudan och kommunikationen runt evenemanget snyggare, samt tydliggör 

förväntat resultat på ett mer attraktivt sätt.  Tydliggör också vad som förväntas av 
deltagarna, om det råder osäkerhet över vad som förväntas av deltagarna blir nog många 
avskräckta att anmäla sig. 

● Större delaktighet, mer kunskap om vad bästsökeriet går ut på rent konkret. Oklart vad 
bästsökarnavet gör, vore bra om deras arbete synliggjordes och kommunicerades ut mer. 

● Konsulterna som jobbar med bästsökeriet har inte fått något förtroende vilket ger en negativ 
stämpel på hela bästsökeriet. 
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6.  Analys 
Aktionsforskning handlar om att med hjälp av ett vetenskapligt angrepssätt lösa verkliga problem. 
(French, W.L. & Bell, C.H., 1999, s. 130) Kunskap och handling hör ihop. (Ibid) Appreciative inquiry är 
ett sådant utfall av tillämpad aktionsforskning (Bradbury, H., Mirvis, P., Neilsen, E. & Pasmore W., 
2008, s. 85) som vi valt att utgå ifrån vid design av det måltidskoncept som utvecklats i detta arbete 
och som döpts till appreciative dining. Det går av studien inte att utläsa huruvida konceptet är ett 
effektivt verktyg för att få ökad medvetenheten kring stolthet över arbetsplatsen, inspiration till 
matlagning eller mod hos medarbetare vid Abba Seafood eftersom tillfälle att genomföra sittningen 
och utvärdera resultaten inte förverkligades. Men det går icke desto mindre inte att förneka att 
koncept och övrigt arbete har utvecklats och präglats genom tillämpning av aktionsforsknings-
metodik, precis som teorin förutsåg blev arbetet oberäkneligt och organisationsunikt (French, W.L. & 
Bell, C.H., 1999, s. 128). 

Den ursprungliga planen var att applicera PDSA-modellen (Sörqvist, L., 2004, s. 313) vid arbetet, dvs. 
att planera, genomföra, studera utfallet och förbättra koncept och utförande efter resultaten. 
Eftersom det inte blev något genomförande kunde detta inte fullföljas som tänkt men PDSA-
modellens flexibilitet gav trots detta en riktlinje om hur vi kunde gå tillväga för att erhålla värdefull 
information från det nerlagda arbetet. Genom att se själva inbjudan som ett genomförande, en do-
fas, och sedan studera/utvärdera den erhölls kunskap som kunde appliceras för att kvalitetssäkra en 
eventuell framtida insats. Men även annan betydelsefull information kring hur medarbetare ser på 
bästsökeriet kom fram vilket kan vara till nytta för verksamhetens ordinarie arbete.  

Grundfilosofin inom AI handlar om att leta efter en organisations positiva kärna (Cooperrider, D.L., 
Whitney, D.K. & Stavros, J.M., 2008, sid 3) och bästsökarmiddagen, liksom mätverktyget och 
intervjuguiden är utformade enligt denna filosofi. I den meningen har denna studie bidragit till att 
stödja Abba Seafoods bästsökarmanifest genom att medarbetarna i bästsökarnavet fick en möjlighet 
att tänka till kring stolthet, mod och inspiration. I inbjudan lyfts bästsökarverksamheten fram och 
intervjupersonerna fick utifrån ett styrkebaserat perspektiv tänka kring vad det var i inbjudan som 
lockade, väckte nyfikenhet m.m. och vad som kunde göra den bättre. Arbetet har även försökt 
inkorporera synpunkterna från främst Gervase Bushe (Bushe, G.R., 2011, s. 18-19) som menar att det 
är i spänningen mellan de positiva och negativa känslorna och tankar som AI:s generativa förmåga 
ligger. Detta fick sitt tydligarste uttryck i utvärderingsenkäten genom att intervjupersonerna själva 
kunde sätta ord sina tankar och känslor utan att de behövde vara positiva. Eftersom det inte blev 
något genomförande av bästsökarmiddagen erhölls inte heller någon information kring de tankar och 
känslor som måltidsupplevelsen gav upphov. Man kan dock se försöket som ett första steg i Bushes 
(Ibid) uppmaning till att skapa longitudinella studier vid repetitiv implementering av AI eftersom 
Abba Seafood har som målsättning att genomföra bästsökarmiddagar kontinuerligt framöver. Likaså 
kan man säga att studien hörsammat Bushes (Ibid) efterlysning av studier som identifierar 
tillfälligheter, medlare och facilatorer i AI-initiativ genom den värdekartläggning som utfördes 
eftersom konkreta faktorer som verkade för och emot initiativets framgång identifierades. 

Inom offensiv kvalitetsutveckling talas om sex grundvärderingar för att framgångsrikt leda 
verksamheten: sätt kunden i centrum, basera beslut på fakta, arbeta med processer, skapa 
förutsättningar för delaktighet, tillämpa engagerat ledarskap och arbeta med ständiga förbättringar.  
(Bergman, B. & Klefsjö, B., 2007, s. 435-436) Denna studie har uppkommit genom ledarskapets vilja 
att förbättra både bästsökeriverksamheten och matglädjeträffarna. Efter ett övervägande kom man 
slutligen fram till att bästa sättet att påverka matglädjeträffarna var att skapa ett helt nytt koncept 
frikopplat från matglädjeträffar som de ansvariga frivilligt kunde inspireras av. Det nya konceptet 
skulle dock vara tydligt kopplat till bästsökeriverksamheten varför måltiden senare gavs namnet 
bästsökarmiddag. Målsättningen var till stor del att skapa förutsättning för delaktighet, bidra till att 
medarbetarna kände och tänkte kring stolthet, inspiration och mod för att alla bättre skulle förstå 
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hur och när detta uppkommer så att det kunde uppstå oftare i arbetet. Att arbeta med processer har 
inte varit en huvudfråga för studien, även om tillämpningen av AI-processen delvis har följts och en 
processkarta över bästsökarmiddagen har tagits fram. Istället har den mer kaosartade och 
improvisationsbetonade delen av aktionsforskning tillämpats där forskare uppmuntras att helhjärtat 
engagera sig i kunskaps- och värdegenereringen. (Zandee, D.P. & Cooperrider, D.L., 2008, s. 191) 
Eftersom matglädjeträffarna var välbesökta och bästsökeriet uppskattat av medarbetarna såg man 
detta som faktaunderlag nog för att utveckla ett koncept vars efterfrågan fanns från bolagets 
medarbetare, kunder. Vid en närmare analys av hur arbetet tillämpat de värderingar som är knutna 
till offensiv kvalitetsutveckling är det sannolikt så att en överfokusering på engagerat ledarskap 
(Bergman, B. & Klefsjö, B., 2007, s. 435-436), i form av Markus, Ingemar och Daniel som ledare för 
konceptutveckling, gjort att vitala bitar så som att sätta kunden i centrum och att basera beslut på 
fakta har kommit i skymundan vilket resulterat i att få anmälde sig till bästsökarmiddagen. Huruvida 
konceptet i sig uppskattas eller inte kan vi endast spekulera kring eftersom ingen av kunderna 
faktiskt fick uppleva middagsbjudningen men det är tydligt att objektiva fakta så som tidpunkt för 
arrangemanget i form av datum liksom tid bättre kunde stämmas av med kunderna. Likaså borde ett 
större resonemang kring hur kopplingen till bästsökeriet skulle komma att påverka insatsen ha förts 
med kunderna. 

Av medarbetarintervjuerna framgår tydligt att bästsökeriet både lockar och avskräcker, exakt vad 
som väger tyngst kan vi inte utläsa men signalerna är påtagliga och ger en tydlig fingervisning om att 
bästsökeriet inte är till fullo förankrat hos medarbetarna. På liknande sätt saknades fakta kring hur 
medarbetarna värderade kopplingen mellan bästsökarmiddagen och matglädjeträffarna, några såg 
matglädjeträffar som lockande och såg fram emot en likadan tillställning medan andra såg just det 
unika och särskiljande draget hos bästsökarmiddagen som attraktivt. Vad som går att konstatera 
utifrån detta är att förutsättning för delaktighet från medarbetarna (Ibid) kunde ha uppfyllts bättre så 
att denna information kommit arrangörerna tillhanda under planeringen så att åtgärder kunde ha 
vidtagits. Likaså skulle en större medvetenhet och kunskap kring bästsökeriets inverkan på 
medarbetarna, dvs. fakta, gjort att man noggrannare övervägt tex. namngivning liksom presentation 
av initiativet för att öka sannolikheten för ett framgångsrikt genomförande. 

Slutligen kan en analys utifrån offensiv kvalitetsutvecklingsperspektiv vara att arbete med 
hörnstensmodellen sannolikt kan skapa ökad extern och intern kundtillfredsställelse med lägre 
resursåtgång (Ibid) men att för stort fokus på en värdering, i detta fall engagerat ledarskap, trots sin 
goda intention riskerar att leda till bristande kvalitet. Att vi som jobbade med uppdraget tyckte det 
var kul och inspirerande gjorde oss kanske blinda för att kommunicera med omvärlden, vi var 
övertygade om konceptets förträfflighet och bidrog därför till misslyckandet. Man skulle därför 
kunna ta detta arbetes resultat som belägg för att hörnstensmodellen är ett helhetspaket, man kan 
inte bryta ut en värdering och göra det riktigt bra - det måste finnas en balans mellan alla 
värderingar. 

Ett ytterligare sätt att analysera insatsen är genom Kano-modellen och dess tre kvalitetsmått, 
nödvändig, uttalad och attraktiv kvalitet. (Sörqvist, L., 2004, s. 91) Emedan attraktiv kvalitet kanske 
uppnåddes för dem som utvecklade konceptet så var inte initiativet och inbjudan till kunderna, 
medarbetarna, tillräckligt attraktiv. En bättre kartläggning av kundens olika behov kanske skulle 
möjliggjort insatsen. Allt för stort fokus på att utveckla attraktiv kvalitet som är omedveten för 
kunden gjorde att nödvändig och uttalad kvalitet glömdes bort, med resultatet att insatsen till fullo 
uteblev. En lärdom från denna studie som stärker Kano-modellen kan därför vara att attraktiv kvalitet 
inte står på egna ben, nödvändiga och uttalade kvalitetsdimensioner behövs för framgångsrik 
produkt- och tjänsteutveckling. Eftersom medarbetarna inte hade anmält sig till samtliga träffar utan 
endast till dem som passade kalendern är det troligt att en nödvändig kvalitetsdimension är timing, 
dvs. det måste passa med både jobb och privatliv. Väl värt att notera är att samtliga tillfrågade har 
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Drivkrafter för bästsökarmiddag  

•Kul och spännande koncept 

•Kombination av bästsökeri och middag 

•Umgås med kollegor 

•Matintressere och att få laga mat med känd kock 

•Vill bidra till bästsökeriets framgång och spridning 

•Passar kalender, både privat och arbetsmässigt 

•Tillfälle lära sig mer om AI och bästsökeri 

•Nytt grepp på bästsökarverksamheten 

Motkrafter bästsökarmiddag 

•Fullbokad kalender, affärsmässigt och privatliv 

•Hög arbetsbelasning som gör fritid extra värdefull 

•Osäkerhet och tvivel kring bästsökarverksamheten 

•Oklart syfte med bästsökarmiddag 

•Otydliga förväntnignar på deltagare 

•Diffus seriositetsnivå / vill inte vara försökskanin 

•Avsaknad av delaktighet bästsökeriarbete 

•Oattraktiv inbjudan 

mottagit och läst mailutskicket. Även om det inte går att utesluta att de svarande vid direkt fråga 
huruvida de har läst innehållet inte svarar ärligt så tyder trots allt deras rättframma attityd i övrigt, 
att de t.ex. säger att inbjudan är oattraktiv, på att de faktiskt läst mailet. Kommunikationskanalen 
verkar således fungera, samtliga har fått mailet och läst det. Dessvärre upplevs kanalen som tråkig så 
för att väcka nyfikenhet och intresse via mail behövs verkligen något extra för att sticka ut. Att 
använda sig av mailutskick får alltså anses som en säker kanal vad gäller mottagande men för att 
väcka intresse måste resurser läggas på att sätta samman en attraktiv inbjudan. Ett alternativ som 
kanske även signalerar evenemangets bakomliggande tanke och värdering skulle därför kunna vara 
att använda sig av andra kommunikationskanaler och metoder, t.ex. genom att spela in en videofilm 
som sprids via internteven och på medarbetarmöten.  

Att skapa förutsättningar för delaktighet är en av den offensiva kvalitetsutvecklingens grundläggande 
värderingar. (Bergman, B. & Klefsjö, B., 2007, s. 435-436) Det är tydligt att vissa medarbetare är 
väldigt delaktiga och engagerade i bästsökarverksamheten vilket leder till uppslutning vid 
tillställningar likt bästsökarmiddagen. Samtidigt skapar detta engagemang en tröskel för andra 
mindre insatta kollegor att våga och vilja engagera sig. Det går att se det som att det finns en 
bästsökarkrets i organisationen vars arbete syns och uppskattas av samtliga medarbetare men där de 
andra ser sig själva som åskådare av bästsökarverksamheten, inte utförare eller bärare av 
bästsökeriets värderingar. Hur stor bästsökarkretsen är och huruvida den stadigt utvidgas och 
införlivar fler medarbetare eller tvärtom sakta minskar går inte att utläsa av studien men tydligt är 
att utvecklingen behöver följas noga och om möjligt kontinuerligt utvärderas så att trender kan 
identifieras.  

Till sist presenteras nedan enligt Lewin en kraftfältsanalys (Sörqvist, L., 2004, s. 492) som illustrerar 
de krafter som verkat för respektive emot att medarbetare anmälde sig till bästsökarmiddagen. 

Figur 6.1 En kraftfältsanalys över de krafter som verkade för respektive mot ett förverkligande av bästsökarmiddag. 
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7. Slutsatser 
Aktionsforskning är en övning i agilt tänkande och agerande. De inblandade måste ständigt vara 
beredda att ompröva planer och insatser. Denna studie har gett oss möjlighet att utveckla ett nytt 
koncept med syfte att facilitera Abba Seafoods kulturbyggande verksamhet. Tyvärr fick vi inte 
möjlighet att genomföra insatsen och utvärdera dess effektivitet eftersom marknadsföring och 
timing var bristfälliga. Samtidigt har vi genom studien lärt oss att oavsett hur begeistrade beställare 
och leverantör är över en tjänst så måste slutkunden kopplas in och involveras genom tjänstecykelns 
alla faser för att kvalitetssäkra en lyckad leverans. Engagerat ledarskap är viktigt och en 
grundläggande värdering för att lyckas med offensiv kvalitetsutveckling. Men alla värderingar måste 
införlivas så att det skapas en balans. I detta fall var det uppenbart att kunden, medarbetarna, 
behövde sättas mer i fokus. Då skulle det framkommit att praktiska förhållanden som privatliv och 
hög arbetsbelastning var en stor utmaning vilken vi skulle bli tvungna att övervinna med vass och 
tydlig kommunikationsdesign som väckte intresse. Det skulle även ha framkommit att Abba Seafoods 
kulturbygge, bästsökarverksamheten, både attraherar och avskräcker eftersom bästsökeriet väcker 
starka känslor och tankar hos medarbetarna. Medan vissa känner sig bekväma och lockade av 
bästsökeriet känner sig andra osäkra på vad det egentligen handlar om och huruvida de kan och 
förväntas bidra. Vid beslutet att namnge måltiden till bästsökarmiddag skulle dessa känslor och 
tankar ha analyserats bättre och arbetssätt och inbjudan borde ha anpassats därefter. 

Studien är starkt kopplad till Abba Seafood och specifikt dess kulturbyggande verksamhet. Samtidigt 
kan man anta att slutsatsen att det är önskvärt att ha en balans mellan kvalitetsrörelsen värderingar 
är generaliserbar eftersom slutsatsen stödjer en etablerad modell som befästs genom åtskilliga 
akademiska studier. Likaså kan man anta slutsatserna kring att Kano-modellens samtliga 
kvalitetsdimensioner måste tillgodoses vid framgångsrik konceptutveckling är generaliserbar.  
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8. Diskussion 
Det framgår tydligt av studien att Abba Seafoods bästsökarverksamhet är under utveckling. Det finns 
vissa som passionerat brinner för bästsökarverksamhetens implementering och spridning i 
organisationen medan andra ställer sig frågande till på vilket sätt bästsökarverksamheten rör dem, 
de efterlyser information och kunskap i ämnet men även mer delaktighet. Om fler personer som ej 
anmält sig till bästsökarmiddagen hade intervjuats så skulle troligtvis detta påstående stärkas 
ytterligare men samtidigt får man anse att underlaget tydligt visar att alla insatser som på något sätt 
kopplas till bästsökeriet måste ha den upptäckta polariseringen i åtanke och planeras därefter för att 
kvalitetssäkra ett önskat utfall. Genom att till exempel bjuda in till en bästsökarlunch eller genomföra 
arrangemanget på arbetstid kan man hoppas att de praktiska motkrafterna kopplat till privatlivet 
skulle elimineras och man kan även tydligt hänvisa till att detta efterfrågats av flertalet medarbetare, 
dvs. kunden har verkligen varit i centrum vid planering. Försvårande omständigheter i form av för 
hög arbetsbelastning skulle sannolikt fortfarande hindra vissa från att delta men en bästsökarlunch 
skulle på det hela taget bli ett mer renodlat test på hur pass tilltalande respektive avskräckande 
bästsökarverksamheten faktiskt är. 

Eftersom Abba Seafoods bästsökarmanifest är så tydligt utformat enligt appreciative inquiry-metodik 
utgör organisationen en mycket spännande grund för fortsatt forskning kring styrkebaserad 
verksamhetsutveckling. Värdefullt för Abba Seafoods skulle sannolikt vara att bättre kartlägga vad i 
bästsökarverksamheten som verkligen uppskattas av samtliga medarbetare och på vilket sätt 
implementeringen över hela organisationen kan ske på bästa sätt och upprätta ett ledningssystem 
som följer upp arbetet och indikerar utvecklingens riktning. 

Ett annat perspektiv som man bör ha i åtanke inför eventuella framtida initiativ är vilka 
konsekvenserna blir av att tydligt koppla samman insatsen med en person i hög befattning, som i 
detta fall HR-direktören. Följer man samma metodologiska argumentation som vid intervjuer så är 
det otvivelaktigt så att den vardagliga relation mellan sändare och mottagare av inbjudan inverkar på 
hur inbjudan kommer att uppfattas. Att HR-direktören dessutom är den som tar emot och registrerar 
anmälningarna påverkar sannolikt även det utfallet. Följer man det institutionaliseringsfenomen som 
också lyfts fram i metoden är det inte långsökt att tänka sig ett scenario där de som har en god 
relation till HR-direktören tolkar inbjudan mer positivt och andra tvärt om. Genom att till exempel 
låta bästsökarnavet stå som avsändare skulle fokus förflyttas från individ till grupp, vilket sannolikt 
påverka utfallet. Vi kan inte säga något om på vilket sätt det skulle påverka utfallet men det vore 
spännande att titta närmare på eftersom förändringen skulle beröra kvalitetsteknikens 
grundläggande värderingar; engagerat ledarskap, sätta kunden i fokus och skapa förutsättningar för 
delaktighet. Alltså en utmärkt ingång för att närmare studera hur pass kompatibel offensiv 
kvalitetsutvecklingens värderingar, metoder och verktyg är med AI, vars avsaknad påtalades i 
teoriavsnittet.  

En intressant diskussion är huruvida överdrivet och ensidigt fokus på det positiva känslospannet kan 
avskräcka vissa människor från appreciative inquiry och ett styrkebaserat förhållningssätt. Som 
framförts i teoridelen hävdar bland andra Gervase Bushe (2011) att det är polariteten mellan våra 
mänskliga känslor som utgör det generativa underlaget för appreciative inquiry. Även om det inte går 
att uttala sig om detta påstående utifrån resultaten av denna studie så är det inte otänkbart att fler 
medarbetare skulle tilltalas av bästsökarverksamheten om det inte ensidigt fokuserade på det 
positiva känslospannet. Om det kulturbyggande arbetet skulle fokusera på att fånga ett större 
känslospann än ”det bästa” kanske fler skulle attraheras av arbetet. Samtidigt är det möjligtvis just 
det ensidiga fokuset som gjort att en grupp verkligen känner sig engagerade och vill fördjupa och 
sprida sina kunskaper. Frågan är vad organisationen skulle vinna mest på, att omvända fler skeptiska 
på bekostnad av att tappa några superengagerade eller att ytterligare satsa resurser på att stärka 
ambassadörer för att de i sin tur ska värva och övertyga fler kollegor? 



40 

 

Till sist kan ett spännande mysterium att omfamna, som lärda inom AI ibland väljer att namnge 
problem, utmaningar, frågor m.m., vara till vilken grad en tydlig tidsangivelse i inbjudan skulle ha 
påverkat antalet anmälda. Det var först efter att ett intervjuobjekt påtalat att tiden inte stod i 
inbjudan som en enkel men grundläggande fråga väcktes: om inte tiden stod i inbjudan och 
medarbetarna endast fått information via mailutskicket, varför hade då majoriteten uppfattat att 
bästsökarmiddagen skulle ske i anslutning till arbetsdagens slut? Eftersom inte så många 
medarbetare som ej anmält sig har intervjuats så vet vi inte om flertalet tolkat det som att 
bästsökarmiddagen skulle ske senare på kvällen, något som värdekartläggningen tydligt pekar på är 
en motkraft till deltagande. Eller var det så att denna oklarhet gjorde att medarbetare tolkade 
evenemanget som oseriöst? Kanske de tänkte kontakta HR-direktören och be om ett förtydligande 
men glömde bort detta på grund av den höga arbetsbelastningen? En enkel fråga med många 
potentiella svar får avsluta detta arbete och illustrera det inneboende behovet av att tillämpa PDSA-
filosofi som gör att ny kunskap ständigt genereras så att vi kontinuerligt utvecklar och förbättrar 
förståelsen för våra organisationer och samhällen. 
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10. Bilagor 

Bilaga A Frågor som genererades av Bästsökarnavet 9 mars 2012 i Kungshamn kopplat till 
de tre fokusområdena 

 

Vad är din paradrätt? Till vardags? Till fest? 

Har du något tillfälle då du varit extra stolt? (matlagning) 

Vad får dig att testa nya maträtter?` 

Hur blir du inspirerad till att laga nya maträtter? 

Vad är ditt BÄSTA matminne? 

När blev du senast utmanad att göra nått du aldrig gjort och faktiskt gjorde det? 

Tillfälle då du va stolt över matlagning 

Berätta en upplevelse då du flyttade dina gränser? 

Berätta om senaste händelse som du var så stolt över att du ville dela med den med andra. 

Vad vill jag kunna känna/vara stolt över när jag sitter i gungstolen? 

Vad vill du bli ihågkommen för? 

När får du inspiration till matlagning och av vad? 

När testade du något helt nytt recept? 
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Bilaga B Illustrationer som utvecklades som stöd för utformning av måltidskoncept 

 



45 

 

Bilaga C Utvärderingsenkät bästsökarmiddag 

 

Utvärderingsenkät Bästsökarmiddag Abba Seafood 7 & 8 maj 2012 

Är Du:  Kvinna 

Man  

Samtalade eller funderade du någon gång under bästsökarmiddagen kring Mod, Inspiration eller 
Stolthet? Om JA, ringa in vilka teman: Mod - Inspiration - Stolthet 

 Kände du under bästsökarmiddagen någon gång Mod, Inspiration eller Stolthet? Om JA, ringa in vad 

du kände: Mod - Inspiration – Stolthet 

 Kände du under bästsökarmiddagen något annat?....................................................... 

 Gav dig bästsökarmiddagen nya tankar eller känslor kring något av ämnena Mod, Inspiration eller 

Stolthet? JA - NEJ 

 Lärde du känna någon eller några av dina medarbetare bättre tack vare bästsökarmiddagen? JA – 

NEJ 

Lärde du känna dig själv bättre tack vare bästsökarmiddagen? JA - NEJ 

Överträffade bästsökarmiddagen dina förväntningar? JA - NEJ 

Vad var det bästa med bästsökarmiddagen? 

1.      
2.      
3.      
Fritext.................................................................... 

  
Vad skulle ha gjort bästsökarmiddagen ännu bättre? 

1.      
2.      
3.      
Fritext.................................................................... 

  
 Tror du det skulle vara bra för verksamheten om andra medarbetare på Abba Seafood fick uppleva 

en sådan bästsökarmiddag som du varit med om ikväll? JA - NEJ 

Skulle du rekommendera ledningen att arrangera fler bästsökarmiddagar med samma tema och 
upplägg som du upplevt ikväll ? JA-NEJ 

 



46 

 

 



47 

 

Bilaga D Intervjuguide kring vad som skulle gjort bästsökarmiddagen mer attraktiv 

 

Blev du inbjuden till bästsökarmiddag 16&17 april och sedan 7 och 8 maj? Ja - Nej 

Om Ja - Hur fick du inbjudan: 

Mail 

Markus Pregmark 

Någon annan; vem... 

På något annat sätt; hur… 

Om nej; känner du till att det bjöds in till Bästsökarmiddag? Ja     Nej 

Vid ja; hur har du fått reda på det? 

Vid nej; hur vill du helst bli informerad om arrangemang utöver ordinarie verksamhet?........ 

 Om personen mottagit inbjudan via mail: Läste du mailutskicket? Ja                  Nej 

                   Vid Ja; vad väckte ditt intresse?............... 

                   Vid Nej; vad skulle fått dig att läsa utskicket?............... 

 Vad, om något, väckte ditt intresse med inbjudan till bästsökarmiddagen? 

1. 

Fritext.................................................................... 

Vad skulle ha gjort inbjudan till bästsökarmiddagen ännu mer attraktiv? 

1.           

Fritext.................................................................... 

 Anmälde du dig till bästsökarmiddagen?                   Ja                Nej 

Om Ja; Vad fick dig att anmäla dig?................................. 

Om Nej; Vad skulle fått dig att anmäla dig?........................ 

 Vad tror du får medarbetare att anmäla sig till Bästsökarmiddagen?..... 

Vad tror du skulle få fler medarbetare att anmäla sig till en bästsökarmiddag?....................  

Om du fick ge de ansvariga för bästsökarmiddagen två råd för att de skulle få fler anmälningar till en 

bästsökarmiddag, vad skulle dessa två råd vara? 

1.        
2.        
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Bilaga E Transkriberade intervjuer 

Intervjuperson 1 

Blev du inbjuden till bästsökarmiddag 16&17 april och sedan 7&8 maj? Ja                              Nej 

Om Ja - Hur fick du inbjudan: Mail 

Om personen mottagit inbjudan via mail: Läste du mailutskicket? Ja                  Nej 

Vid Ja; vad väckte ditt intresse? Nyfikenhet redan väckt via navet. Matglädjeträffar bara för 

Kungshamnsborna så detta var ett bra tillfälle att få pröva på något liknande själv. 

Vad, om något, väckte ditt intresse med inbjudan till bästsökarmiddagen? 

1.      Umgås, prata och diskutera utifrån en viss struktur. 
2.      Menyn är uppbyggd kring teman lockande. 
3.      Spännande med den här typen av samtal. Både dela med sig av egna erfarenheter och ta del 

av andras. 

  
Vad skulle ha gjort inbjudan till bästsökarmiddagen ännu mer attraktiv? 

1.      Passar på den frågan. Länge sedan jag läste. 
 

Anmälde du dig till bästsökarmiddagen?                   Ja                Nej 

Om Ja; Vad fick dig att anmäla dig? Det som jag sagt tidigare. 

Vad tror du får medarbetare att anmäla sig till Bästsökarmiddagen? 

Vad tror du skulle få fler medarbetare att anmäla sig till en bästsökarmiddag? 

Markus i samband med torsdagsfikor bör marknadsföra Bästsökarmiddagen. 

3 veckor anmälningstid bra. 

Om ledningen kommer och detta förmedlas så lockas säkert fler komma. 

Publik lista över vilka som anmält sig kanske lockar fler att anmäla sig. 

Markus kanske skulle behöva marknadsföra det bättre. 

Många har mycket att göra så de måste prioritera annat. 

Att placera middagen utanför huvudkontoret väcker större intresse och nyfikenhet. 

Om du fick ge de ansvariga för bästsökarmiddagen två råd för att de skulle få fler anmälningar till en 
bästsökarmiddag, vad skulle dessa två råd vara? 

1.      Prata om bästsökarmiddagen aktivt. 
2.      Hitta ambassadörer som drar mer folk. 

 Övrigt: Det finns verkligen fördelar och nackdelar med att sitta på huvudkontoret, val av lokal är 

viktigt. Miljön påverkar trivseln. Provkök mysigare och intimare atmosfär än matsalen där det var 

tänkt att sitta nu.  
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Bilaga E Transkriberade intervjuer - intervjuperson 2 
 

Blev du inbjuden till bästsökarmiddag 16&17 april och sedan 7&8 maj? Ja                              Nej 

 Om Ja - Hur fick du inbjudan: Mail 

Om personen mottagit inbjudan via mail: Läste du mailutskicket? Ja                  Nej 

Vid Ja; vad väckte ditt intresse? Är med i bästsökarnavet så det var kul att någon annan än Tony och 
Daniel som annars leder allt kopplat till bästsökeriet. 

Vad, om något, väckte ditt intresse med inbjudan till bästsökarmiddagen? 

1.      Nytt perspektiv på bästsökeriet 
  
Vad skulle ha gjort inbjudan till bästsökarmiddagen ännu mer attraktiv? 

1.      Vet inte… 
2.      Påpekat lite mer att det var ett nytt grepp, dvs. att det inte är kopplat till nuvarande 

konsulter som jobbar med bästsäkeriet, man börjar tröttna på nuvarande konsulter. 

  

Anmälde du dig till bästsökarmiddagen? Ja                Nej 

Om Ja; Vad fick dig att anmäla dig? Det var något nytt. Vill vara med och hjälpa till vid studier och 
examensarbete. Det var en ny grej inom området, spännande. 

Vad tror du får medarbetare att anmäla sig till Bästsökarmiddagen? 

Vad tror du skulle få fler att anmäla sig till Bästsökarmiddagen? 

Trycka mer på att detta är ett annat sätt att jobba med bästsökeriet, en ny grej inom bästsökeriet. 
Sätt för nya personer att komma in i bästsökeriet. 

Lunchsittning kanske skulle få fler att närvara. Lunch skulle vara klockrent! Om man kortar ner det, 3 
timmar är för mycket. Folk är bekväma, skönt att få vara på plats, att man inte behöver åka 
någonstans. 

Ha en lunch som introduktion och sedan middag för dem som är intresserade. 

 Om du fick ge de ansvariga för bästsökarmiddagen två råd för att de skulle få fler anmälningar till en 

bästsökarmiddag, vad skulle dessa två råd vara? 

1.      Trycka på att detta är ett nytt sätt att jobba med bästsökeriet och en jättebra 

introduktion liksom en för redan insatta bra ingång att lära sig mer. 
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Bilaga E Transkriberade intervjuer - intervjuperson 3 
 

Blev du inbjuden till bästsökarmiddag 16&17 april och sedan 7&8 maj? Ja                              Nej 

Om Ja - Hur fick du inbjudan: Mail 

Om personen mottagit inbjudan via mail: Läste du mailutskicket? Ja                  Nej 

Vid Ja; vad väckte ditt intresse? Matintresserad. Jobbar i matbolag. Intresserad av nya 
smakkombinationer. 

Vad, om något, väckte ditt intresse med inbjudan till bästsökarmiddagen? 

1.      Egenintresse för matintresse 

  
Vad skulle ha gjort inbjudan till bästsökarmiddagen ännu mer attraktiv? 

1.   Tydligare marknadsföring av nya smakkombinationer. 
2.  Tydligare lyfta fram professionalism hos arrangörer. 

  
Anmälde du dig till bästsökarmiddagen? Ja                Nej 

Om Ja; Vad fick dig att anmäla dig? 

 Vad tror du får medarbetare att anmäla sig till Bästsökarmiddagen? 

Bara läst Markus mail. Har inte pratat så mycket med andra om middagen. 

Vad tror du skulle få fler medarbetare att anmäla sig till en bästsökarmiddag? 

Tiden! Svårt att få ihop att få ihop med tiden. De måste hem, vara sociala med sin familj. 

Om du fick ge de ansvariga för bästsökarmiddagen två råd för att de skulle få fler anmälningar till en 

bästsökarmiddag, vad skulle dessa två råd vara? 

1.      Bra att det är i anslutning till arbetsdagen, inte planera så att man måste åka hem och 
sedan tillbaka eller någon annanstans! 

2.      Utveckla och förklara innehållet mer, syfte, bakgrund m.m. 
3.      Om det var på arbetstid skulle nog fler anmäla sig. 
4.      Uttrycka sig mer lockande och säljande i inbjudan. 
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Bilaga E Transkriberade intervjuer - intervjuperson 4 

 

Blev du inbjuden till bästsökarmiddag 16&17 april och sedan 7&8 maj? Ja                              Nej 

  

Om Ja - Hur fick du inbjudan: Mail 

  

Om personen mottagit inbjudan via mail: Läste du mailutskicket? Ja                  Nej 

Vid Ja; vad väckte ditt intresse? 

  

Vad, om något, väckte ditt intresse med inbjudan till bästsökarmiddagen? 

1.      Spännande med hela AI-tänket. Både hur man jobbar med det och se vilka 
2.      Trevlig tillfället att träffa kollegorna. 

  
Vad skulle ha gjort inbjudan till bästsökarmiddagen ännu mer attraktiv? 

1.      Kommer inte ihåg hur den ser ut 
2.      Göra inbjudan mer lättilgänglig. 

  

Anmälde du dig till bästsökarmiddagen?                   Ja                Nej 

Om Ja; Vad fick dig att anmäla dig? Första tillfället funkade ej men andra. 

  

Vad tror du får medarbetare att anmäla sig till Bästsökarmiddagen?..... 

Ganska många som tycker bästsökeriet är kul och inspirerande, kopplat till AI tänk. Mycket roligare 

att diskutera när saker är som bäst än vad som inte funkar. 

 

  

Vad tror du skulle få fler medarbetare att anmäla sig till en bästsökarmiddag? 

Tydligare lyfta syftet med måltiden. Göra det enkelt att förstå. 
Tydliggöra att det är diskussion och inte utfrågning. 
Bästsökeriet verkar lite knepigt, måste sänka tröskeln. 
Generellt är folk positiva till bästsökeriet så det lockar. 
Arrangera över lunch. 

   

Om du fick ge de ansvariga för bästsökarmiddagen två råd för att de skulle få fler anmälningar till en 

bästsökarmiddag, vad skulle dessa två råd vara? 

1.      Arrangera över lunch 
2.      Profilera om inbjudan så att det blir tydligare att det är diskussion. 

  
Övriga tankar och känslor: Nej. 
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Bilaga E Transkriberade intervjuer - intervjuperson 5 

 

Blev du inbjuden till bästsökarmiddag 16&17 april och sedan 7&8 maj? Ja                              Nej 

  

Om Ja - Hur fick du inbjudan: Mail 

  

Om personen mottagit inbjudan via mail: Läste du mailutskicket? Ja                  Nej 

Vid Ja; vad väckte ditt intresse? Samla folk som har olika synsätt på bästsökeriet och hur vi går framåt 

för att bli Sveriges bästa matvarubolag till 2015. 

  

Vad, om något, väckte ditt intresse med inbjudan till bästsökarmiddagen? 

1.      Läste väll inte så jätte mycket, noterade att det fanns ett maxgräns för antalet deltagare, 25 
stycken kunde max anmäla sig. 

 
  
Vad skulle ha gjort inbjudan till bästsökarmiddagen ännu mer attraktiv? 

1.      Att det finns ett tak för antal anmälda är avskräckande. Ha fritt antal anmälda! Och skulle för 
många anmäla sig får man lösa det i efterhand.  

  

Anmälde du dig till bästsökarmiddagen? Ja                Nej 

Om Ja; Vad fick dig att anmäla dig? April fungerade inte av privata skäl men maj passade så därav 

anmälan. 

  

Vad tror du får medarbetare att anmäla sig till Bästsökarmiddagen? 

Intresset att vi gemensamt kommer fram till olika lösningar på hur vi blir bättre. Bolla idéer 

sinsemellan med liksinnade. 

  

Vad tror du skulle få fler medarbetare att anmäla sig till en bästsökarmiddag? 

Idén var bra! Det är kul att laga maten tillsammans. 

Folk är väldigt upptagna nu för tiden. Speciellt under våren. Hösten kanske passar bättre. 

God framförhållning denna gång. 

  

Om du fick ge de ansvariga för bästsökarmiddagen två råd för att de skulle få fler anmälningar till en 

bästsökarmiddag, vad skulle dessa två råd vara? 

1.      Ingen begränsning på anmälningar. Försök få ihop så många som möjligt! 
2.      Arrangera på hösten, ”kvällstid” direkt efter jobbet. Från 17.00. 

  
Övriga tankar eller frågor som kommit upp under intervjun? 

  

Det hade varit intressant och  att få ta del av bästsökarmiddag. Hoppas det blir en omgång till våren. 

Laga mat tillsammans uppskattar nog av många.  
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Blev du inbjuden till bästsökarmiddag 16&17 april och sedan 7&8 maj? Ja                              Nej 

  

Om Ja - Hur fick du inbjudan: Mail  

 

Om personen mottagit inbjudan via mail: Läste du mailutskicket? Ja                  Nej 

Vid Ja; vad väckte ditt intresse? Lät som ett trevligt sätt att umgås med sina kollegor. 

  

Vad, om något, väckte ditt intresse med inbjudan till bästsökarmiddagen? 

1.      Lät som en trevlig grej. 
2.      Tillfälle prata om bästsökeri med sina kollegor. 

  
Vad skulle ha gjort inbjudan till bästsökarmiddagen ännu mer attraktiv? 

1.      Inget jag kan komma på just nu... 
2.      Har hört att vissa blev avskräckta av det begränsade antalet platser. Att antelet deltagare är 

begränsat kanske har en  avskräckande effekt? Inte för att det hade inte det på mig... 

  

Anmälde du dig till bästsökarmiddagen? Ja 

Om Ja; Vad fick dig att anmäla dig? Datum i maj passade kalendern. 

Om Nej; Vad skulle fått dig att anmäla dig? De första träffarna i april krockade med 2 dagars 

strategimöte 

  

 Vad tror du får medarbetare att anmäla sig till Bästsökarmiddagen? 

Alltid trevligt med god mat och umgås med sina kollegor i ett sådant sammanhang. Bra att det är i 

anslutning till arbetsdagen, dvs. att det inte är på kvällstid, att man först måste hem och sedan ut 

igen. 

  

Vad tror du skulle få fler medarbetare att anmäla sig till en bästsökarmiddag?.................... 

Definiera syfte med middagen tydligare, bästsökeriet lite diffust för vissa och några har sannolikt 

tröttnat lite grann. Personalansvariga vet vad bästsökeriet handlar om men de andra känner lite 

otrygghet, oklart vad som förväntas kopplat till middagen. 

  

Om du fick ge de ansvariga för bästsökarmiddagen två råd för att de skulle få fler anmälningar till en 

bästsökarmiddag, vad skulle dessa två råd vara? 

1.      Beskriv tydligare vad middagen går ut på. Hemlighetsmakeriet var inte lyckat. 
2.      Kolla med andra avdelningarna så att den 9 maj 2012 funkar för alla 

  
Något annat, övriga kommentarer: Lunchbjudning kan vara intressant, då kanske vissa kan komma. 

En kombination av en kvällsaktivitet och dagaktivitet kanske är framgångsrik. 
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Bilaga E Transkriberade intervjuer - intervjuperson 7 

 

Blev du inbjuden till bästsökarmiddag 16&17 april och sedan 7&8 maj? Ja                              Nej 

  

Om Ja - Hur fick du inbjudan: Mail 

  

Om personen mottagit inbjudan via mail: Läste du mailutskicket? Ja                  Nej 

Vid Ja; vad väckte ditt intresse? Man fick chans att lära sig lite mer om vad Bästsökeri är för något. 

Nyfiken på vad alla går runt och pratar om. 

  

Vad, om något, väckte ditt intresse med inbjudan till bästsökarmiddagen? 

1.      Trevligt att det var i samband med en middag. 

  
Vad skulle ha gjort inbjudan till bästsökarmiddagen ännu mer attraktiv? 

1.      Kommer inte ihåg det som stod… 
2.      Första inbjudan kom ganska sent, det var kort om tid för att planera. 

  

Anmälde du dig till bästsökarmiddagen? Ja                Nej 

Om Ja; Vad fick dig att anmäla dig? Anmälde mig till den andra, inte den första i april. 

Om Nej; Vad skulle fått dig att anmäla dig? Den första i april passade inte tidsmässigt. 

  

Vad tror du får medarbetare att anmäla sig till Bästsökarmiddagen? 

De är nyfikna på konceptet och hur det kombineras med mat och bästökeri. Kombination av 

frågeställningar och mat lät spännande, många blev nog nyfikna därför. 

  

Vad tror du skulle få fler medarbetare att anmäla sig till en bästsökarmiddag? 

Skulle vilja veta lite mer vad som skulle hända. Kan vara spännande att inte ha så mycket 

information, men också avskräckande. 

Använda respektive chef som ambassadör, skulle ge en lite push att anmäla sig. 

Allt som görs på jobbtid är alltid bättre, kvällstid försvårar. Så dagtid är bättre men även då kan det 

bli svårt att prioritera. 

  

Om du fick ge de ansvariga för bästsökarmiddagen två råd för att de skulle få fler anmälningar till en 

bästsökarmiddag, vad skulle dessa två råd vara? 

1.      Informera lite mer, interna hemsidan tex. mer marknadsföring 
2.      Folk är ju så upptagna, så det blir svårt att prioritera. Maj dålig månad, april bättre. Både 

mycket hemma liksom på jobbet. Till hösten kan vara lugnare. 
  
Övrigt: Låter som ett spännande koncept, vill gärna gå i höst. 
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Blev du inbjuden till bästsökarmiddag 16&17 april och sedan 7&8 maj? Ja                              Nej 

  

Om Ja - Hur fick du inbjudan: Mail 

  

Om personen mottagit inbjudan via mail: Läste du mailutskicket? Ja                  Nej 

Vid Ja; vad väckte ditt intresse? Rubriken! Bästsökarmiddagen 

 

Vad, om något, väckte ditt intresse med inbjudan till bästsökarmiddagen? 

1.       Inte så mycket vad det stod i mailet. Det har funnits bästsökarmiddagar i Kungshamn. 

  
Vad skulle ha gjort inbjudan till bästsökarmiddagen ännu mer attraktiv? 

1.      Lite väl formellt skriven, mindre fokus manifest. Mer säljande text! 
2.      Prata mer om vad som ska göras i 
3.      Kortare skriven. 

  
Anmälde du dig till bästsökarmiddagen?                   Ja                Nej 

Om Ja; Vad fick dig att anmäla dig? 

   

Vad tror du får medarbetare att anmäla sig till Bästsökarmiddagen? 

Bra att det är mitt i veckan, dvs. fredagar är helg. Skulle detta vara på en fredag skulle inte 

intervjupersonen heller anmält sig. 

  

Vad tror du skulle få fler medarbetare att anmäla sig till en bästsökarmiddag? 

Sätt ut menyn 

Starta med en bra bästsökarfråga som inte bara behöver relatera till jobbet. Fokusera på innehållet, 
dvs. vad som ska göras. 
Står inte vilken tid det börjar, kan försvåra besluta då. 
  

Om du fick ge de ansvariga för bästsökarmiddagen två råd för att de skulle få fler anmälningar till en 

bästsökarmiddag, vad skulle dessa två råd vara? 

1.      Mer berätta om vad som ska hända! Mindre fokus bakgrund. 
2.      Någon form av menyangivelser och frågeangivelser. 

  
Övrigt: Att laga mat är nog något som lockar. Ha gärna det momentet även i höst. 

Jag anmäler mig även till hösten! 
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Blev du inbjuden till bästsökarmiddag 16&17 april och sedan 7&8 maj? Ja                              Nej 

  

Om Ja - Hur fick du inbjudan: Mail 

  

Om personen mottagit inbjudan via mail: Läste du mailutskicket? Ja                  Nej 

Vid Ja; vad väckte ditt intresse? 

  

Vad, om något, väckte ditt intresse med inbjudan till bästsökarmiddagen? 

1.      Kombinationen av bästsökeriet och mat 
2.      Mestadels bästsökeriet som lockade. 

  
Vad skulle ha gjort inbjudan till bästsökarmiddagen ännu mer attraktiv? 

1.      Att bättre förklara syftet. Osäkerhetsfaktorn både lockar och avskräcker men avskräcker nog 
mer. 

2.      Mindre fokus på försöksverksamhet / testverksamhet. Man vill inte vara, eller har inte tid att 
vara, en försökskanin. 

  
Anmälde du dig till bästsökarmiddagen? Ja                Nej 

Om Ja; Vad fick dig att anmäla dig? Första gången anmälde sig, inte andra. Passade inte tidsmässigt. 

Utöver god mat och trevligt sällskap så var det nog att prova på bästsökeriet i ett annat forum och i 

ny form. Lite pliktskyldigt också, dvs. en kombination av det lockar liksom att man pga av sin position 

bör vara där. 

  

Vad tror du får medarbetare att anmäla sig till Bästsökarmiddagen? 

Stora dragplåster är nog att vi är på gång att implementera bästsökeriet, dvs. bästsökeriet är centralt. 

Vissa dock kanske blir avskräckta av bästsökeriet, de är osäkra på vad det innebär. 

  

Vad tror du skulle få fler medarbetare att anmäla sig till en bästsökarmiddag? 

Arbetsbelastningen är väldig hårt, strategier spikas m.m. Man jobbar kvälla och helger just nu så en 

sådan här övning borde planeras in i en lugnare period eller kombineras med en annan 

heldagsaktivitet.  Alltså det är lättare att koppla ihop detta med en tidigare aktivitet på dagen, dvs. 

kombinera med något annat och markandsföra det som en helhetskombo.  

  

Om du fick ge de ansvariga för bästsökarmiddagen två råd för att de skulle få fler anmälningar till en 

bästsökarmiddag, vad skulle dessa två råd vara? 

1.      Lite mer tydlig i vad som förväntas och vad som kommer ske. Ta bort lite av 
försöksverksamhetsstämpeln. 

2.      Tänkt mer på timingen, måste passa ordinarie arbete! 
  
 Övrigt: Middag trevligt men man vill tydliggöra kopplingen till yrkesrollen. 

Verksamheten är verkligen pressad just nu. 
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Blev du inbjuden till bästsökarmiddag 16&17 april och sedan 7&8 maj? Ja                              Nej 

  

Om Ja - Hur fick du inbjudan: Mail 

  

Om personen mottagit inbjudan via mail: Läste du mailutskicket? Ja                  Nej 

                   Vid Ja; vad väckte ditt intresse? Lät som en trevlig idé 

  

  

Vad, om något, väckte ditt intresse med inbjudan till bästsökarmiddagen? 

1.      Bra att göra ett gränsöverskridande evenemang, att mixa de olika avdelningarna är bra. 
2.      Nytt koncept som lät spännande. 

  
Vad skulle ha gjort inbjudan till bästsökarmiddagen ännu mer attraktiv? 

1.      Göra inbjudan lite mer säljande, kanske lotta ut något eller utlova något spektakulärt som 
man inte vill missa. 

  
Anmälde du dig till bästsökarmiddagen?                   Ja                Nej 

Om Nej; Vad skulle fått dig att anmäla dig? Var ute och reste, hade kundmöten. Det måste passa 

kalendern. Ofta är man bokad ganska långt fram. Jag behöver lite mer tid på att planera. 

  

Vad tror du får medarbetare att anmäla sig till Bästsökarmiddagen? 

Spännande forum, roligt att äta en bit mat tillsammans med kollegor. Lite som en after work men 

under lugnare former. 

  

Vad tror du skulle få fler medarbetare att anmäla sig till en bästsökarmiddag? 

Var ute i god tid med inbjudan så att man kan planera in. Samma arbetsbelastning både under vår 

och höst, men visst är våren intensiv. Julen är foodservices mest intensiva period, januari och halva 

februari är lite lugnare. 

Måste ha ett lockande erbjudande, mer säljande paketering av evenemanget. 

  

Om du fick ge de ansvariga för bästsökarmiddagen två råd för att de skulle få fler anmälningar till en 

bästsökarmiddag, vad skulle dessa två råd vara? 

1.      Bättre framförhållning 
2.      Något lockande i texten som får folk att haja till lite, tex ”Världens bästa middag utlovas/ 

lansering nytt matkoncept”…eller något sådant spännande. 
  
Övrigt: Om det blir någon ytterligare bästsökarmiddag kommer jag anmäla mig, skulle känna mig som 

en dålig medarbetare annars när Markus & Co anstränger sig. Så han kan i alla fall räkna med en 

anmäld. 
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Blev du inbjuden till bästsökarmiddag 16&17 april och sedan 7&8 maj? Ja                              Nej 

  

Om Ja - Hur fick du inbjudan: Mail 

  

Om personen mottagit inbjudan via mail: Läste du mailutskicket? Ja                  Nej 

                   Vid Ja; vad väckte ditt intresse? Nej, inte något speciellt egentligen. 

                   Vid Nej; vad skulle fått dig att läsa utskicket? 

  

Vad, om något, väckte ditt intresse med inbjudan till bästsökarmiddagen? 

1.        
  
Vad skulle ha gjort inbjudan till bästsökarmiddagen ännu mer attraktiv? 

1.      Svårt när det kommer på mail, just mail är lite opersonlig och oengagerande. Allt går så himla 
snabbt, det kommer så många mail hela tiden och svårt att hinna med att sätta sig in i alla. 

2.      Gör en mer personlig inbjudan, tydliggör vilka inbjudan riktar sig till. Är det verkligen alla eller 
är det till nybörjarde eller redan insatta? 

  
Anmälde du dig till bästsökarmiddagen?                   Ja                Nej 

Om Nej; Vad skulle fått dig att anmäla dig? Jättekul och jättebra idé. Lite rädd att hamna i en grupp 

som är väldigt engagerad och insatt i ämnet, vill inte sitta där och känna att man inte kan bidra. 

Det framgick att det skulle vara ett litet sällskap och inte så många tillfällen vilket gjorde att jag antog 

att de som redan brinner för det kommer anmäla sig först. 

Skulle det vara en middag för hela kontoret i bästsökaranda så skulle jag definitivt anmäla mig. 

  

Vad tror du får medarbetare att anmäla sig till Bästsökarmiddagen? 

Intresset för bästsökeriet. En hel del kollegor som tycker att bästsökeriet och AI är det bästa som 

finns, gillar att diskutera abstrakta frågor m.m. Bästsökeriet är bra för företaget men jag är inte 

tillräckligt insatt för att kunna bidra. 

Såna som har längre erfarenhet och högre befattningar är mer insatta i bästsökeriet och de får mest 

ut av sådana sammankomster. 

  

Vad tror du skulle få fler medarbetare att anmäla sig till en bästsökarmiddag? 

Tror att folk har lite svårt för bästsökarmiddagsgrejen. Inte så många som skulle komma. Frågorna 

blir lite för mycket. Klart och tydlig idé. 

Gick på bästsökarafterwork  som blev lite för flummigt, lite för jobbigt helt enkels så vill inte vara 

med på något liknande igen. 

Bästsökeriet är bra för dem på högre befattningar, man känner sig tvungen att sitta med frågorna. 

Lite krystat när det är små sällskap även om intima sällskap kan vara bra för trivsel och gemensakp. 

Förstod inte riktigt syftet med middagen, det borde tydliggöras. Började tänka på att det var på dem 

som redan var insatta, eller var det en introduktion för nybörjare? 

I bakhuvet vet man att de som är intresserade och engagerade kommer att anmäla sig, då känner 

inte jag att jag kan tillföra något. 
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Om du fick ge de ansvariga för bästsökarmiddagen två råd för att de skulle få fler anmälningar till en 

bästsökarmiddag, vad skulle dessa två råd vara? 

1.      Större sällskap så att en större del av företaget är involverad. Då är större chans att 
någon man jobbar med. 

2.      Garantera mix av anställda från olika avdelningar och erfarenheter. 
3.      Definiera syfte; vad vill man uppnå? Vilka riktar det sig till, det blir ju extra viktigt när det 

är så få anmälda. När det är så få anmälda så kanske förväntningar och ansvar. 
Frågemeny var lite avskräckande, speciellt med anledning av den bästsökarafterwork 
som arrangerades av bästsökarkonsulter, det kändes lite krystat. Det avskräckte! Jag ser 
inte bästsökeriet dagligen, bara på månadsmöten, resultatmöten m.m. Chefer och 
ledningar försöker sakta men säkert sprida det ner i sina avdelningar, vi förstår 
huvudsyfte men jag är osäker på vad det handlar om. Är det en kanal för dem som jobbar 
med det dagligdags att fördjupa sin kunskap 

  
Bästsökeriet är en bra grej men jag känner inte så stark koppling till det dagligdags så det är inget 

som ligger nära hjärtat. 
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Blev du inbjuden till bästsökarmiddag 16&17 april och sedan 7&8 maj? Ja                              Nej 

  

Om Ja - Hur fick du inbjudan: Mail 

  

Om personen mottagit inbjudan via mail: Läste du mailutskicket? Ja                  Nej 

                   Vid Ja; vad väckte ditt intresse? Ja, det fanns något intresseväckande i inbjudan. 

                   Vid Nej; vad skulle fått dig att läsa utskicket? 

  

Vad, om något, väckte ditt intresse med inbjudan till bästsökarmiddagen? 

1.      Generellt att samlas och äta tillsammans, vi är ju ett livsmedelsföretag. Plus fokus på 
bästsökerit. 

  
Vad skulle ha gjort inbjudan till bästsökarmiddagen ännu mer attraktiv? 

1.      Ett helt vanligt mail sticker inte ut, den var inte tillräckligt tjusig att komma ihåg. Paketera 
den bättre, gör den mer lockande. Inte helt fel med lite matbilder m.m. 

2.      Inte supertydligt hur det skulle gå tillväga. Kanske förklara konceptet tydligare, framgår inte 
tydligt vad som förväntades av mig. 

  

Anmälde du dig till bästsökarmiddagen?                   Ja                Nej 

Om Ja; Vad fick dig att anmäla dig? 

Om Nej; Vad skulle fått dig att anmäla dig? Bättre timing vad gäller arbetsbelastning. Jag hade 

tillbringat många kvällar på Abba, kände inte för att sitta ännu en kväll på obetald arbetstid. Jobbar 

mycket övertid som det är. 

  

 Vad tror du får medarbetare att anmäla sig till Bästsökarmiddagen? 

Generellt sett positiva till bästsökeriet. Ganska bra stämning. Lät som en social och rolig grej. 

 

Vad tror du skulle få fler medarbetare att anmäla sig till en bästsökarmiddag? 

Arrangera en bästsökarlunch! Paketera inbjudan bättre. 

  

Om du fick ge de ansvariga för bästsökarmiddagen två råd för att de skulle få fler anmälningar till en 

bästsökarmiddag, vad skulle dessa två råd vara? 

1.      Arrangera en lunchsittning. 
2.      Paketera inbjudan och kommunikationen runt evenemanget snyggare, samt tydliggör 

förväntad utkomst på ett mer attraktivt sätt.  Tydliggör också vad som förväntas av 

deltagarna, om det råder osäkerheten över vad som förväntas av deltagarna blir nog 

många avskräckta att anmäla sig. 
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Blev du inbjuden till bästsökarmiddag 16&17 april och sedan 7&8 maj? Ja                              Nej 

  

Om Ja - Hur fick du inbjudan: Mail 

 

Om personen mottagit inbjudan via mail: Läste du mailutskicket? Ja                  Nej 

                   Vid Ja; vad väckte ditt intresse? Ja, det gjorde det men minns inte exakt vad. 

                   Vid Nej; vad skulle fått dig att läsa utskicket? 

  

Vad, om något, väckte ditt intresse med inbjudan till bästsökarmiddagen? 

1.      Ja, det gjorde det men minns inte exakt vad. 
  
Vad skulle ha gjort inbjudan till bästsökarmiddagen ännu mer attraktiv? 

1.      Kan inte komma på något. 
  

Anmälde du dig till bästsökarmiddagen?                   Ja                Nej 

Om Ja; Vad fick dig att anmäla dig? 

Om Nej; Vad skulle fått dig att anmäla dig? 

Alla har begränsat med tid på kvällarna. Barn i aktiva åldrar och har själv ett levande privatliv. Så om 

en kvällsaktivitet ska funka gäller det verkligen att pricka rätt datum. Lunchsittning eller arrangemang 

på arbetstid fungerar mycket bättre.  Kvällsaktiviter är helt enkelt svåra att hinna med. 

  

Vad tror du får medarbetare att anmäla sig till Bästsökarmiddagen? 

Man vill vara aktiv i företagets utveckling. Matlagningen är i fokus inte bara bästsökeriet, vilket 

brukar vara uppskattat och lockar folk att delta. 

  

Vad tror du skulle få fler medarbetare att anmäla sig till en bästsökarmiddag? 

Gör om det till en lunchsittning. 

  

Om du fick ge de ansvariga för bästsökarmiddagen två råd för att de skulle få fler anmälningar till en 

bästsökarmiddag, vad skulle dessa två råd vara? 

1.      Gör det som en lunch 
2.      Komprimer det tidsmässigt, gör så kompakt och effektivt som möjligt. 

  
Övrigt: Av egen erfarenhet vet jag att det är svårt att genomföra arrangera på kvällstid.  
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Blev du inbjuden till bästsökarmiddag 16&17 april och sedan 7&8 maj? Ja                              Nej 

  

Om Ja - Hur fick du inbjudan: Mail 

  

Om personen mottagit inbjudan via mail: Läste du mailutskicket? Ja                  Nej 

                   Vid Ja; vad väckte ditt intresse? Inget speciellt. 

                   Vid Nej; vad skulle fått dig att läsa utskicket? 

  

Vad, om något, väckte ditt intresse med inbjudan till bästsökarmiddagen? 

1.      Nej, kan inte säga att något större intresse väcktes. Stora delar av bästsökeriet är ganska 
oengagerande och de personer som är involverande utifrån företaget, externa konsulter, 
väcker inte så mycket inspiration. 

  
Vad skulle ha gjort inbjudan till bästsökarmiddagen ännu mer attraktiv? 

1.      Om man redan tidigare hade varit involverad i bästsökeriet. Det har hållts till en liten grupp 
hittills i bolaget. Det borde ha spridits mer i organisation. 

2.      Hat problem att få en accepterad attityd mot bästsökeriet. Alltid positivt när ledare inom 
företaget pratar om det men det är lite flummigt att ta på. 

  
Anmälde du dig till bästsökarmiddagen?                   Ja                Nej 

Om Ja; Vad fick dig att anmäla dig? 

Om Nej; Vad skulle fått dig att anmäla dig? Tydligare information om vad bästsökeriet och 

bästsökarmiddagen handlar om. Mer delaktighet i utformningen av konceptet. Budskapet är tydligt 

men delaktighet bland medarbetarna är begränsad. 

  

Vad tror du får medarbetare att anmäla sig till Bästsökarmiddagen? 

Ger ett mervärde till anställningen. Trevlig tillställning som inte kräver så mycket av deltagarna. 

Något som arrangeras på eftermiddag/kväll måste verkligen vara lockande och ha hög prioritet för 

att man ska välja bort fritiden. 

  

Vad tror du skulle få fler medarbetare att anmäla sig till en bästsökarmiddag? 

En förlängd lunch, eller ett arrangera på arbetstid. Men framförallt delaktigheten från början, var 

tydligare med vad det handlar om rent praktiskt. Jag får en känsla av att de externa konsulterna har 

haft svårt att få acceptans. 

  

Om du fick ge de ansvariga för bästsökarmiddagen två råd för att de skulle få fler anmälningar till en 

bästsökarmiddag, vad skulle dessa två råd vara? 

1.      Större delaktighet, mer kunskap om vad bästsökeriet går ut på rent konkret. Oklart vad 
bästsökarnavet gör, vore bra om deras arbete synliggjordes och kommunicerades ut mer. 

2.      Konsulterna som jobbar med bästsökeriet har inte fått något förtroende vilket ger en 

negativ stämpel på hela bästsökeriet. 

 
 


