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Abstract  
 

 This has been a practical innovation graduation project with 

the focus of studying the impacts of downsizing on a learning 

organization. The study took place at Karlsson Spools in Sala. 

This has been a part of an ongoing EU project funded by the 

European Social Fund, ESF. We have, with the help of 

interviews and surveys, gathered information on the present 

situation and with the help of theoretical studies built a 

framework on how a learning organization is viewed in 

theory. 

 

During our study we found that there are many components 

to a learning organization. The company in question has 

displayed some qualities that characterize a learning 

organization such as a plan to train and further develop their 

employees. The problem we found was lack of communication 

and how this has resulted in a less successful outcome of the 

ongoing courses. The reason for this has been primarily due to 

major cuts in personnel. In that aspect we have found that the 

downsizing has hurt the organization. It was, however, 

unavoidable to make those cutbacks and we hope they can 

move forward from this point. Luckily the project has just 

begun and we hope that our suggestions will bring a more 

cohesive structure to the project in the end. 
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lärande organisationer eftersom nedskärningar 
har en stor inverkan på företaget 

 
Resultat: Det finns ingen mall för att skapa en lärande 

organisation utan det måste anpassas efter varje 
företags situation. Det är en komplex process som 
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1 Inledning 

 

Detta examensarbete är vårt praktiska innovationsprojekt med syfte att följa och ge en 

nulägesanalys av ett industriföretags väg mot en lärande organisation. Vi har samarbetat 

med ett industriföretag i Sala. Företaget var med och startade ett pågående EU projekt 

vars uppgift är att främja kompetensutveckling vid varsel. Vår inriktning har varit att 

genom intervjuer och enkäter skapa en bild av nuläget samt genom litteratur skapa oss 

en bild av hur en lärande organisation ser ut i teorin. Vi har under en presentation gett 

styrgruppen en nulägesanalys samt ger den genom detta arbete verktyg för att gå vidare.  

 

1.1 Bakgrund  

 

Å Karlsson Spools AB kontaktade Mälardalens Högskola under hösten 2009 för att få 

hjälp med följeforskning för ett EU-projekt de just hade blivit beviljade. (Under 

resterande delar av arbetet kommer vi att endast referera till företaget som Karlsson 

Spools) Kontakten gjordes med Erik Lindhult, universitetslektor, som i sin tur föreslog 

att detta kunde göras till ett examensarbete om kompetensutveckling vid varsel, en 

situation som kräver innovativa lösningar och entreprenörskap i olika former. Att bygga 

och utnyttja lärande miljöer och samarbete mellan företag/andra aktörer är andra 

begrepp som innefattas i projektet.  

 

Denna satsning på kompetensutveckling syftar till att höja kompetensen i regionen, 

förbereda inför en väntad konjunkturuppgång samt att hjälpa de varslade att öka sin 

anställbarhet. Projektet ska löpa över två år och omfattar totalt fyra företag. Dessa 

företag har upplevt en stark nedgång i konjunkturläget som har lett till minskad 

orderingång och samtliga företag i projektet vittnar om en minskning av inkomna order 

med 70 % vilket lett till varsel och uppsägningar (Projektansökan till ESF). 
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Vårt bidrag med detta examensprojekt kommer att bestå i att ge en bild av hur den 

lärande miljön har påverkats av alla varsel som skett, samt vad som kan göras i 

framtiden för att utveckla den lärande organisationen, framförallt hos Karlsson Spools. 

Det är andra industriföretag som deltar i projektet men vi kommer att fokusera oss på 

Karlsson Spools. 

 

Resultatet av vårt arbete presenterades under ett styrgruppsmöte den 13 januari 2010 

(styrgruppen är sammansatt av representanter för de i ESF projektet ingående 

företagen). Fokus i vår presentation var att ge en nulägesanalys med hjälp av de 

intervjuer och de enkäter som genomförts. Vi gav även en kortare sammanfattning av 

den insamlade teorin och avslutade med en rad förslag till implementering hos 

företagen.  

 

1.2 Historik 

 

Företaget Karlsson Spools kontor är beläget på Verkstadsgatan i Sala. Där ligger även 

deras fabrik. Under våren 2010 kommer även ett systerbolag från samma koncern att 

flytta in och dela Karlsson Spools lokaler. Företaget i fråga medverkar även de i EU 

projektet.  Inflyttningen sker för att minska omkostnader samt för att bättre utnyttja de 

utrymmen som finns tillgängliga i Sala.  Detta är den senaste större förändring som skett 

sedan företaget grundades 1955 i Stockholm under namnet ”Åke Karlsson Mekaniska 

AB”. Flytten till Sala skedde under 1962 och där har företaget varit beläget sedan dess. 

Utveckling har skett kontinuerligt under företagets livstid. Några andra viktiga 

händelser har varit när de 1988 blev uppköpta av Grimaldi Industri AB och de blev 

genom detta uppköp en del av en stor industrikoncern. Året efter ändras 

företagsnamnet till Å Karlsson Spools AB för att bli internationellt gångbart. Under 

början av 2000 talet så börjar de även att leverera produkter till den asiatiska 

marknaden. Denna marknad blev alltmer viktig för företaget och fyra år senare hade de 

säljrepresentanter i både Kina och Korea. Karlsson Spools fortsatte sedan med att starta 

egen produktion 2005 i dotterbolaget Karlsson Spools Precision Machining, (Kunshan) 

Co., Ltd. i Kunshan, Kina. Utöver dessa fabriker i Sverige och Kina, finns ett 

distributionscenter som ligger i Indianapolis, USA. Detta är för att bättre kunna leverera 

till den amerikanska marknaden. (Karlsson Spools webbplats 2009-12-10) 



 

3 
 

1.2.1 Å Karlsson Spools AB 
 
Företaget tillverkar hydrauliska kolvar som används i en rad olika maskiner och fordon 

världen över. Deras produkter finns i allt från grävmaskiner, truckfordon till 

Ferraribilar.  Företaget är världsledande på precisionsslipning, det är deras minimala 

nivå på felmarginaler inom slipning som gör dem unika.  Den icke professionella 

förklaring vi fick vid ett besök var att deras marginal vid slipning är lika stor som ett 

hårstrås diameter delat på åtta, den professionella måttenheten kallas för My. Arbetet 

med att skapa dessa hydrauliska kolvar sker både med hjälp av robotar samt manskraft. 

Företaget har anställda som behärskar CNC teknik, spränggradning samt slipning och 

svarvning. Andra stödjande arbetsuppgifter inom företaget är tvättning av de 

hydrauliska kolvarna, packning av desamma samt administrativa tjänster. 

 

1.3 Problem 

 

Vid de massiva nedskärningar som har skett hos Karlsson Spools har antalet 

medarbetare minskat från ca 100 anställda under början av 2008, till att i nuläget under 

december 2009 endast omfatta 26 anställda. Orsaken till dessa nedskärningar är att 

orderstocken har minskat med 70 %, uppgiften kommer från Helene Karlsson, 

personaladministratör, under vår intervju med henne. (Notis: Enligt Mats Bokström, var 

de 89 anställda 2008, och 32 i dec 2009) 

 

”Sist in-först ut” principen är den som i huvudsak har använts i detta företag. De 

problem som de har sett på grund av denna princip är att den nyaste och modernaste 

kunskapen försvinner ut ur företaget med de anställda som senast blev rekryterade. 

Detta är ett vanligt problem som många företag ställs inför vid nedskärningar. Men när 

nedskärningarna gäller över halva personalstyrkan som är fallet hos Karlsson Spools, 

försvinner även äldre och ackumulerad kunskap samt kompetens. Enligt Helene 

Karlsson har nu ett problem uppstått i och med att de under högkonjunkturen ej hade 

tid att utbilda sina anställda i de nyaste teknikerna.  
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Den kunskap som fanns tillgänglig för företaget genom de nyutbildade som även var 

senast anställda har nu försvunnit till viss del i och med det uppsägningar som skett. 

Företaget vill nu utbilda de kvarvarande anställda för att höja företagets kompetens och 

konkurrenskraft samt ge de varslade en möjlighet till kompetenshöjning. Ytterligare ett 

problem är att då arbetsstyrkan har minskat med så många måste de kvarvarande 

anställda behärska flera områden inom företaget.  

 

1.4 Syfte 

 

Vårt syfte med detta examensprojekt är att praktiskt, med hjälp av litteratur kring ämnet 

lärande organisationer med fokus på lärande miljöer och en nulägesanalys av 

situationen på Karlsson Spools, Vi hoppas även att kunna bidra till forskningen genom 

att undersöka hur en lärande organisation påverkas av nedskärningar. I dagsläget är 

Karlsson Spools inte en lärande organisation. Vi har även ett sekundärt syfte med detta 

examensarbete då vår insats är en del av följeforskningen som Erik Lindhult kommer att 

genomföra.  

  

1.5 Avgränsningar 

 

I det EU projekt som vi jobbar emot finns det flera företag som är involverade. Vi har 

dock valt att avgränsa oss till ett av dessa, vårt val föll på Karlsson Spools. Företaget har 

haft flest varsel och uppsägningar samt skickat flest anställda på utbildningar av 

företagen som medverkar i EU projektet. Då vår handledare Erik Lindhult kommer att ta 

vid med ytterligare följeforskning valde vi att avgränsa oss till ett företag och genomföra 

en typ av förstudie inför hans fortsatta arbete. Inom teorin har vi avgränsat oss till 

litteratur samt forskningsartiklar som tar upp ämnet ”lärande organisation” med fokus 

på lärande miljöer i relation till kompetensutveckling och/eller nedskärningar.  

 

Denna avgränsning har vi gjort för att det finns en uppsjö med litteratur som tar upp 

ämnet lärande organisationer. Vi menar böcker av typen ”How to improve your business 

in five minutes” Men alla dessa har inte som syfte att förbättra kompetensutvecklingen 

hos företag genom skapandet av en lärande organisation.  
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1.6 Upplägg 

 

Vårt upplägg baseras på att först ge en bakgrund samt historik för företaget och därtill 

även en bild av den nuvarande situationen. Efter det beskriver vi problemet samt syftet 

vi har formulerat. Därefter diskuterar vi de avgränsningar vi har valt att göra. Därefter 

presenterar vi de metoder vi har använt för att genomföra detta arbete. Sedan 

presenterar vi den teori vi har sammanställt, för att sedan presentera en översikt av den 

empiri vi har samlat in genom intervjuer samt enkäter. Till slut analyserar vi den 

information som har framkommit samt ger förslag till ändringar som kan göras hos 

företaget. Vi avslutar med att ge förslag till fortsatt forskning som vi hoppas att Erik 

Lindhult med kollegor kommer ha i åtanke under den kommande följeforskningen som 

skall ske vid sidan av det EU projekt som pågår i Sala.   
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2  Metod 

  
Under detta avsnitt kommer vi att beskriva hur vi har gått tillväga med 

informationsinsamlandet till detta arbete. Vår huvudsakliga fokus har varit inom den 

samhällsvetenskapliga metoden med en kvalitativ utgångspunkt. Under arbetets gång 

har vi gått igenom olika faser och dessa faser har krävt olika arbetssätt inom denna 

metod. Vi har använt oss av både deduktiva och induktiva angreppsätt. Nedan kommer 

vi att närmare förklara hur vi har gått tillväga samt vilken kritik som kan riktas mot våra 

metodval.  

 

2.1 Metodval 

 

Då vårt arbete med detta projekt involverar både företaget och dess individer, anser vi 

att den mest lämpliga metoden för oss att använda är den samhällsvetenskapliga. Denna 

typ av metod för insamling av material förutsätter någon form av samspel eller 

samverkan mellan forskare och forskningsobjekt (Holme & Solvang, 1997). Då vi både 

har gjort intervjuer, besökt företaget samt distribuerat enkäter är vi i högsta grad 

involverade och det finns en tydlig interaktion mellan oss och de anställda på företaget. 

Det finns en rad grundkrav som enligt Holme & Solvang måste uppfyllas för att det ska 

kunna kallas en samhällsvetenskaplig metod. Vi uppfyller till viss del dessa, bland annat 

har vi systematiskt valt ut personer för intervjuerna. Vi har även kvar allt datamaterial 

såsom enkätsvar, ljudfiler från intervjuer samt transkriberingar av dessa. Detta gör att 

vårt arbete går att följa upp och kontrollera. Ytterligare ett krav enligt Holme & Solvang 

är att det ska kunna leda till fortsatt forskning. Vårt arbete kommer att vara ett underlag 

för följeforskning under de kommande två åren och på så vis uppfyller vi även det 

kravet.  

 

En kvalitativ metod tar enligt Marshall & Rossman(2006) plats i den verkliga världen, 

alltså att det innefattar människor och deras åsikter. Detta i motsats mot en kvantitativ 

metod som berör statistik och liknande värden som kan mätas i siffror. Vi undersöker 

ämnen, såsom lärande och kompetens på arbetsplatsen. Dessa är inte så lätta att mäta i 

siffror och tabeller. Det finns flera metoder för informationsinsamling enligt en 

kvalitativ metod. De vi har valt att använda oss av är intervju, både informant- och 
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respondentintervjuer samt enkäter. Vi har valt att intervjua anställda på företaget i 

fråga, projektledaren för det EU projekt som startades under september 2009 samt att 

distribuera en enkät till samtliga anställda under december månad samma år. 

  

För att samla in kunskap kring ämnet om lärande organisationer har vi först och främst 

sökt litteratur på högskolans bibliotek. Vi har efter det även sökt oss till de databaser 

som finns tillgängliga på skolan. Av dessa har vi valt att inrikta oss mot de som hanterar 

frågor kring organisationer, lärande, industriföretag och nedskärningar.  

 

Vi har valt i största mån använda oss av databasen EMERALD då den har artiklar från 

tidskrifter inom dessa områden. Vi anser att denna databas är tillräckligt tillförlitlig för 

vårt syfte och att källgranskning kommer att underlättas då dessa artiklar redan har 

genomgått någon form av kontroll för att bli publicerade i databasen.  

 

2.1.1 Intervju 

 
När vi genomförde våra intervjuer var angreppssättet induktivt och för oss innebar det 

att vi hade ett antagande om att vårt fortsatta arbete skulle behandla ämnet kreativitet 

och lärande på arbetsplatsen(Holme & Solvang, 1997). Detta antagande gjordes efter 

vårt första besök på företaget samt vid vårt första möte med vår kontaktperson. Efter 

detta formulerade vi de frågor som sedan användes under intervjuerna. De 

respondentintervjuer som vi genomförde hade formen av en strukturerad 

forskningsintervju, vilket för oss innebar att vi hade en intervjuguide med inledningsvis 

direkta frågor och avslutningsvis öppna frågor. Om denna intervjustil skriver Jacobsen 

att den är mindre tidskrävande tack vare att man har en tydlig struktur att följa samt ett 

klart mål. Ytterligare en fördel med detta tillvägagångssätt är att när frågorna är 

strukturerade, blir en jämförelse mellan svaren enklare (Jacobsen, 1993). 

 

Vi valde att intervjua sju personer som är anställda på Karlsson Spools. Av dessa är sex 

stycken fabriksanställda, och den sjunde är Helene Karlsson som är 

personaladministratör. Av de fabriksanställda som intervjuades var tre stycken varslade 

med uppsägningsdatum den tredje december, resterande tre personer var inte varslade.  
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Vi valde dessa personer enligt vissa kriterier. Det viktigaste var att hälften skulle vara 

varslade, i övrigt försökte vi få en bra spridning som representerade företaget i helhet. 

Vårt mål med dessa respondentintervjuer var att få information kring deras åsikt om de 

utbildningar som pågår på företaget sedan hösten 2009, samt ta reda på vad de anser 

om lärande inom organisationer samt kreativitet. Målet med vår informantintervju med 

Helene Karlsson var att få en bild av situationen som råder på företaget samt att ge oss 

inblickar i det dagliga arbetet. Hon har även assisterat oss i urvalet inför våra 

respondentintervjuer efter givna önskemål från vår sida.    

 

För att upprätthålla en hög validitet formulerade vi ett dokument där vi beskrev syftet 

med intervjuerna samt att vi intygade att respondenten och dennes svar förblev 

anonyma. Enligt Trost är detta viktigt då det skapar en relation mellan de deltagande 

parterna (Trost, 2005). Vi ansåg detta viktigt då många av frågorna behandlade de 

anställdas syn på företaget och dess ledning.  

 

Vi valde att genomföra våra respondentintervjuer väldigt tidigt i processen, de 

genomfördes redan den 12 november 2009 vilket var under den andra veckan in i vårt 

arbete. Anledning till detta beslut var att vissa av de personer vi intervjuade var varslade 

och blev uppsagda den tredje december. Vi ansåg att om vi höll intervjuerna tidigt i 

processen så kunde vi återkomma med eventuella följdfrågor innan de varslade blev 

uppsagda.   
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2.1.2 Enkät 

 
Då vi efter en tid valde att ändra vårt syfte fanns det ett behov av ytterligare 

datamaterial. För denna insamling var vår metod mer av det deduktiva slaget. För vår 

enkätundersökning innebar det att vi i detta skede hade mer information om ämnet 

lärande organisation. Vi baserade enkätfrågorna på den kunskap vi fram till dess hade 

samlat in. Kompletteringen skedde under vecka 51, 2009.  

 

Enkäten utformades så att alla anställda skulle besvara den. Enkäten skapades dels för 

att det var ett önskemål från styrgruppen för projektet samt för att vi behövde mer 

empiriskt material.  En fördel med genomförandet av enkätundersökningen var att den 

var tidseffektiv och nådde ut till alla anställda. Vi ansåg att genom enkätundersökningen 

kunde vi få fram information som berörde ”känsliga” detaljer, exempelvis vad de 

anställda överlag egentligen tyckte om de utbildningssatsningar som har genomförts på 

företaget.  

 

Vi använde oss av tre olika typer av frågor vid enkätundersökningen. För att utforma 

enkätundersökningen använde vi oss av frågor med fasta svarsalternativ, samt en 

Likertskala med fem nivåer av överensstämmelse med påståendet. Det fanns även 

avslutningsvis helt öppna frågor där respondenten själv fick svara. Pappersformatet 

möjliggjorde för respondenterna att svara på enkäten vid fikarast eller vid lunch. Detta 

ansåg vi skulle maximera antalet inkomna ifyllda enkäter.  Vi valde att utforma enkäten 

så att den endast var två blad som kunde skrivas ut tvåsidigt. Detta gjordes dels ur 

miljösynpunkt men även för att underlätta hanteringen av inkomna enkätsvar. (Kylén, 

1994)  

 

Det var även på förslag från vår handledare och kontaktperson att den skulle 

genomföras som en webbenkät. Vi valde att inte använda denna form för att det skulle 

innebära en större ansträngning från respondenterna. Vi hade även uppfattningen att 

det skulle komplicera för respondenten med ett webbformat.  
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Det fanns begränsad tillgång på datorer på företaget vilket gör att respondenten 

möjligen väljer att inte fylla i enkäten. Det fanns även tankar kring om alla skulle känna 

sig bekväma med detta format. Om de skulle behöva assistans med ifyllandet av 

enkätundersökningen kunde det påverka sanningshalten i deras svar.  

2.2 Metodkritik 

 
Vid tidpunkten för respondentintervjuerna var vi inte alltför pålästa inom ämnet. Detta 

medförde att vi ställde frågor kring ämnen som till exempel kreativitet. Kreativitet är 

viktigt vid utformning av utbildningar men då detta ej längre ingår i vårt syfte har dessa 

frågor visat sig icke användbara i efterhand. En sak vi insåg under tiden vi genomförde 

intervjuerna var om det hade funnits ett bättre sätt att gå till väga. Vi insåg att den 

intervjuade kanske kände sig utpekad, vi var trots allt placerade i ett konferensrum och 

att vara ensam och bli intervjuad av två personer kan kännas skrämmande. Detta kan ha 

påverkat deras bekvämlighetsgrad och fått dem att känna sig i en underlägesposition 

(Trost, 2005). Enligt Trost är det viktigt att respondenten känner sig trygg i den miljö 

där intervjun äger rum. Trots att våra intervjuer skedde på deras arbetsplats kunde vårt 

val av lokal varit mer genomtänkt. Vi gjorde en ansträngning att motverka detta genom 

att det endast var en person som ställde frågor medan den andra tog anteckningar.  

 

Vi insåg även att det fanns ett starkt samband mellan intervjutid och svarsmängd, efter 

att ha intervjuat hälften av respondenterna. Den första intervjun som skedde på 

morgonen tog plats inne på fabriksområdet, respondentens direkta arbetsplats under 

ledning av en intervjuare och den intervjun pågick tidsmässigt längre och gav mer 

uttömmande svar. Vi undrar nu i efterhand om vi hade fått samma respons från de andra 

respondenterna om även dessa intervjuer hade skett på ett likande sätt. Men det är 

något vi helt enkelt får ha med i beräkningen och vi har lärt oss något till nästa gång.  

 

Bandupptagning av intervjun skedde och respondenten var medveten om detta, men det 

kan ändå ha påverkat deras svar eftersom när vi stängde av bandspelaren vid intervjuns 

slut framkom ytterligare kommentarer av känslig natur. Den typ av bandspelare som 

användes var diskret och liten men trots det kan den ha varit hämmande till viss del 

(Trost, 2005). 
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Mycket av den litteraturen som vi kom i kontakt med visade sig innefatta så kallad 

”management” litteratur, vi menar böcker av typen ”How to improve your business in 

five minutes” vars syfte är att tjäna pengar. Innehållet i dessa böcker har vi funnit vara 

av låg vetenskaplig tyngd och därför inte relevanta för vårt arbete.  

 

Förvånansvärt många böcker som vi studerat angående kompetensutveckling och 

lärande organisationer är skrivna under sista decennierna av 1900-talet vilket medför 

att uppgifterna inte helt överensstämmer med dagsläget.  

  

När det gäller de enkäter vi distribuerade kan de svar som framkom kritiseras. Trots att 

det var en majoritet som svarade på enkäten var det långt ifrån alla deltagare som 

besvarade samtliga frågor. Hade vårt mål med enkäten varit att mäta statistik hade 

enkäterna med ofullständiga svar varit värdelösa. Men vi ansåg att då vårt mål var att 

samla in åsikter och inställningar till lärande och lärande organisationer, kunde vi 

fortfarande använda oss av de svar som framkom, trots att enkäten var ofullständigt 

ifylld.  

 

2.3  Tillägg och ändring 
 
Efter färdigställandet av detta arbete kontaktade vi Karlsson Spools för feedback på den 

färdiga rapporten. En kopia hade redan distribuerats till företaget via Erik Lindhult men 

vi hade ej mottagit några kommentarer. Vi sökte därför Helene Karlsson för att höra om 

det fanns några eventuella anmärkningar innan vi publicerade texten. Hon var inte 

tillgänglig och vi talade därför istället med Mats Bokström som återkopplade med en rad 

kommentarer samt brister i fakta om företaget.  Därför har nu ändringar skett efter 

opponering samt betygsättning. Men dessa ändringar ansåg vi vara nödvändiga att göra 

då det behandlade företagsinformation.   
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3 Teori 

”En individ lär så länge hon lever, 

en organisation lever så länge den lär.” 

Citat: Okänd från (Albinsson, 2002) 

 

Under detta avsnitt kommer vi att ge en överblick av en lärande organisation. Först 

genom Peter Senges fem discipliner för att sedan gå in på en modell skapad av Anders 

Örtenblad som vi anser visar på det samspel som en lärande organisation kräver.  Efter 

detta går vi närmare in på lärande miljöer vilket är mest relevant inom det företag vi har 

studerat. Vi avslutar med att visa på hur en lärande organisation måste anpassas vid 

nedskärningar, detta är för att ge en bild av de problem som Karlsson Spools har upplevt 

och kan komma att uppleva. 

 

3.1 Lärande organisation 

 

”Lärande organisation” är ett relativt nutida uttryck. Den syftar till att ge en mer positiv 

betoning på den enskilde medarbetarens möjligheter och förutsättningar. Uttrycket i sig 

gjordes först populärt av författaren Peter Senge som skrev sin bok, ”The fifth discipline” 

1990 och allt sedan dess har ämnet kring lärande organisation utvecklats.  

 

En definition av en lärande organisation handlar i grunden om att skapa förutsättningar 

för den enskildes, gruppers och hela organisationers positiva lärande och utveckling 

(Albinsson, 2002).  Genom att utveckla människan förstärks hennes resurser och 

medarbetaren är en bärare av resurser såsom kunskaper, attityder och färdigheter, hon 

är inte en resurs i sig (Ibid.) När vi söker på begreppet ”Learning organization” på 

www.google.se den 24/11 2009 får vi över 570 miljoner träffar. Om man gjorde en 

likande sökning 1997 fick man ett drygt tusental träffar enligt Albinsson. Detta tyder på 

hur mycket mer forskning som har gjorts inom ämnet sedan dess.  
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Vi kommer att fokusera oss på hur nedskärningar påverkat den lärande organisationen i 

företaget vi arbetat med. Företaget vi har studerat har precis genomgått en stor 

förändring i och med de stora varsel och nedskärningar som har gjorts det senaste året 

på grund av den nuvarande lågkonjunkturen .  

 

I sin bok från 1990 tar Senge upp fem discipliner, som han kallar det, som är byggdelar 

till en lärande organisation. Författarens förklaring till ordet disciplin i detta 

sammanhang är att det blir en integrerad del i den enskildes liv. 

 

3.1.1 De fem disciplinerna enligt Senge 
 

Under denna rubrik kommer vi att redogöra för de fem discipliner som enligt Senge är 

grunden till en lärande organisation och varför dessa är viktiga att känna till.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur1.1, Vår egen modell av den lärande organisationen enligt Senge(1990) 

 

 

Den första disciplinen är personligt mästerskap (personal mastery). Denna disciplin rör 

den enskilda individen och hur hon kan motiveras och hur hon kan uppnå sina 

personliga mål. Det är viktigt att individen ges möjlighet att utveckla sina egna visioner 

och få tid att utveckla sitt tålamod. Det i sin tur kan leda till att individen ser sakligt på 

verkligheten, utan att lägga sina egna värderingar i det som ska utvärderas.  

  

Personligt 
mästerskap 

Systemtänkande 

Tankemodeller Team-lärande 

Lärande 
organisation 

Gemensamma 
visioner 
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När denna disciplin blir en del av det vardagliga livet tar den sig formen av två uttryck. 

Dels att personen inte längre blir lika distraherad av vardagliga problem utan har hela 

tiden blicken mot sitt eget slutgiltiga mål. Det andra utryck den kan ta är att ens egen 

bild av omvärlden blir mer korrekt då man inte längre läser in egna uppfattningar i 

andras handlingar.  

 

Personligt mästerskap handlar om att hela tiden försöka kombinera sin egen personliga 

vision med verkligheten. Det är strävan att få dessa två att mötas som skapar kreativ 

spänning vilket är det som driver personer framåt och detta skapar utveckling. Denna 

disciplin pågår under hela livets gång, som en evigt pågående process. Det är inget man 

någonsin kommer att bli klar med.  

 

Nästa disciplin är tankemodeller (mental models). En tankemodell beskrivs som en 

generalisering som görs för att förklara något i ens omgivning. Dessa föreställningar 

eller tankemodeller styr vårt beteende, men problemet som uppstår är att vi inte är 

medvetna om att de existerar och därför heller inte kan göra något för att ändra dem.  

 

Ett tydligt exempel på hur tankemodeller hindrar människor från att se verkligheten 

som den är återfinns i den klassiska berättelsen om kejsarens nya kläder. Invånarnas 

bild av kejsaren som en upphöjd person hindrade dem från att se det faktum att han inte 

hade några kläder på sig.  

 

Förändringen börjar när man blir medveten om dessa tankemodeller genom att man 

granskar sig själv. Efter detta kan man börja ifrågasätta de föreställningar man har 

upptäckt. Förmågan att kunna granska sig själv blir viktig för byggandet av en lärande 

organisation. För att uppnå en lärande organisation måste en liknande granskning ske 

även här.    

 

Den tredje disciplinen är gemensamma visioner (building shared visions). Denna svarar i 

grunden på frågan ”Vad vill vi skapa?”. Den syftar till att skapa en gemensam vision för 

alla inom organisationen.  Denna vision ska kännas meningsfull för samtliga 

medarbetare. Det är inget som endast ska vara formulerat av ledningen utan det måste 

ha anknytning till varje anställd.   
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Denna disciplin utvecklas ur en del av personligt mästerskap och den enskilda 

individens visioner. Det måste finnas en koppling mellan en enskild persons visioner och 

till organisationens visioner.  Detta är något som ska ske naturligt genom engagemang 

och inte för att någon blir tillsagd att vara på ett visst sätt. När den gemensamma 

visionen är tydlig och väl förankrad hos de anställda kan de utvecklas och företaget går 

framåt och utvecklas i takt med sina anställda.  

 

Enligt teamlärande (team learning) kan ett framgångsrikt team definieras som ett team 

som har ett gemensamt syfte, delar samma vision samt har förmågan att komplettera 

varandra på bästa sätt. Det är inte en individuell tävling som ett hundrameterslopp utan 

mer som ett fotbollslag där alla delar är viktiga även om de inte har samma funktion.  

 

Teamlärande berör vikten av att medarbetarna för en dialog.  Det måste även skapas rätt 

förutsättningar för att kunna föra denna dialog på arbetsplatsen.  Resultatet av en dialog 

bör vara en utkomst som gynnar organisationen som sig och inte enskilda anställda eller 

ledning. Det är genom denna dialog som det framgångsrika teamet bildas.  

 

Den femte och sista disciplinen enligt Senge är systemtänkande (system thinking). Det är 

denna disciplin som knyter samman det övriga och skapar en helhetsbild. Utan denna 

disciplin så kommer de andra disciplinerna att sakna effekt eftersom den bygger på att 

alla planer inte förblir bara en bild om vad som kan vara.  Denna disciplin tar det som 

planeras och förverkligar det. Det är här själva agerandet sker och förändringar blir 

möjliga. Att bygga en lärande organisation handlar inte om att skapa en särskild struktur 

utan det är mer om hur en organisation tar till sig ny kunskap och hur denna utvecklas 

genom insatser från medarbetarna. Det är byggt på att alla deltar och det skapas en 

gemenskap genom den gemensamma visionen.  

 

Vikten av att vara medveten om alla dessa discipliner som Senge har skapat är främst av 

två anledningar. I den litteratur som vi har funnit angående lärande organisationer är 

Senge så gott som alltid en av referenserna, vilket antyder att han la grunden för det 

mesta av den nutida forskningen.  
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Men det var även han som gjorde begreppet om lärande organisation till något mer 

välkänt och konkret genom sin bok ”Den femte disciplinen” från 1990.  

3.1.2 Fyra aspekter av en lärande organisation  
 
Om Senges bok kan anses vara mer kommersialiserad och till viss del riktad som en 

guidebok för företagsledningar, finns det forskare som utvecklar hans teorier vidare. En 

av dessa är Anders Örtenblad som genom sin integrerade modell skapar en gemensam 

modell för ett flertal idéer samt modeller från bland annat Senge.  

 

Enligt Örtenblad (2004) finns det fyra aspekter eller delar som tillsammans skapar en 

lärande organisation. Dessa fyra aspekter är organisatoriskt lärande, arbetsplatslärande, 

lärande miljö och lärande struktur.  Alla dessa delar samverkar och ingen är mer 

betydande än någon annan. Var fokus ligger och vilken del som prioriteras är upp till 

företaget och dess behov.  

 

Organisatoriskt lärande innefattar två företeelser, den första är att det finns en 

medvetenhet om de olika nivåerna av lärande. Dessa nivåer kommer från Argyris & 

Schön som kallar dessa för, single loop, double loop och deutero learning. Dessa kan inte 

existera utan varandra utan alla fyller en funktion. Single loop är den kunskap som 

kommer efter erfarenhet och tid. Double loop är när man ifrågasätter existerande 

kunskap och gör en granskning av sina rutiner och ändrar dem efter den nya kunskap 

som uppstått. Den tredje nivån är när det sker en insikt om varför lärandet sker, och det 

finns en insikt om hur dess processer ser ut. (Francis, 1997) Den andra företeelsen 

handlar om förmågan att ”lagra” och att använda ”lagrad” kunskap som finns i företaget.  

En organisations minne består av dess rutiner och manualer samt den ackumulerade 

kunskapen hos de anställda.  

 

Arbetsplatslärande innebär att lärande sker kontinuerligt under arbetets gång eftersom 

det är beroende av samband med de faktiska arbetsuppgifterna. Därför kan det vara 

svårt att applicera traditionella kurser till de dagliga arbetsuppgifterna. Något som kan 

råda bot på detta problem med traditionella kurser kan vara att se till de inlärningsstilar 

som finns hos dem som deltar i utbildningen/kompetensutvecklingen.  
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Howard Gardner utvecklade en tes om multipla intelligenser. Han hävdar att alla 

personer har en eller flera av dessa och varav en kan mer framträdande än andra (Kline 

& Saunders, 1995) De intelligenser eller inlärningsstilar han tar upp är: 

 

Lingvistisk, en känsla för ordet och dess betydelse och struktur. 

Logisk/Matematisk, intelligens i samband med komplicerade logiska system. 

Visuell/Spatial, förmåga att korrekt uppfatta den synliga världen för att sedan återge den 

samma.  

Kroppslig/Kinestetisk, att lära sig genom att göra. Att utnyttja kroppen för att utrycka ett 

mål.  

Musikalisk, kopplat till rytmik och harmoni som hjälpmedel för att lösa problem. 

Interpersonell, förståelse för andra personer och deras sinnesstämning m.m.  

Intrapersonell, förståelse av sig själv och dina egna mål.  

 

I traditionell undervisning används till största del endast logisk/matematisk samt 

lingvistisk. Men då de andra fem blir åsidosatta kan en skola eller ett företag gå miste om 

värdefull kunskap som endast kan genereras genom de andra fem intelligenserna. (Klein 

& Saunders, 1995)  

 

Lärande miljö inryms enlig Örtenblad tills viss del i lärande strukturer, men fokus ligger 

inte på strukturen i sig utan skapandet av en miljö där lärande uppmuntras och är 

naturligt förekommande. Det finns utrymme för lärande, men lärandet är inte 

kontrollerat eller styrt av ledningen.   

 

Lärande stukturer bygger på att lärande sker på individuell nivå.  Detta innebär att 

företagsstrukturen bör vara flexibel för att underlätta lärande hos dess anställda. 

Eftersom lärande kräver kommunikation mellan alla anställda kan en byråkratisk 

struktur förhindra utbytet av kunskap mellan anställda, därav är en flexibel och platt 

organisationsstruktur att föredra. Men det är inte i enlighet med vad vi hittat i andra 

artiklar samt litteratur. Då det enligt dessa inte finns en som är bättre en de andra utan 

att det måste anpassas till varje enskilt företag. Se Albinsson, 2002 samt Senge, 1990.  
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Sambandet mellan dessa fyra aspekter återfinns i en figur av Örtenblad (2004) 

  

  
Figur 1.2 från Örtenblad (2004) 

 

Alla dessa element blir beroende av varandra till viss del och vissa interagerar mer med 

andra. Det handlar om ett samspel och inte en hierarki. Lärande miljö är beroende av att 

det finns strukturer som möjliggör för de anställda att ha korta kommunikationsled, 

vilket i sin tur är karaktäristiskt för en platt och decentraliserad organisationsstruktur. 

Genom denna struktur får de anställda mycket återkoppling på hur de utför sina 

arbetsuppgifter, vilket i sin tur leder till ökat lärande på arbetsplatsen. Den ökade 

kommunikationen från ledning till övriga anställda leder även till en ökad förståelse för 

de visioner som organisationen strävar emot.  Detta kan enligt Örtenblad (2004) uppnås 

genom att organisationen skapar en gemensam vision(shared vision) som Senge kallar 

det för att skapa en riktning för alla medarbetare inom organisationen.  

 

För att nämna ett exempel skriver författaren att organisationer som bara ser lärande 

genom formella kurser inte har rätt inställning för att skapa en ”sann” lärande 

organisation. Det är svårt att genom denna typ av kurser lära sig hur andra medarbetare 

utför sina arbetsuppgifter. Detta kan endast ske genom ett utbyte individer emellan.  
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3.2 Lärande miljöer 

 

En lärande miljö kan som Örtenblad (2004) anser, vara en del av en lärande 

organisation. Men det finns de som anser att det är något helt eget och som står själv 

utan koppling till en lärande organisation. En av dessa är Ellström, Ekholm & Ellström 

som i sin forskning kommit fram till att det finns två typer av lärande miljöer.  

Definitionen som används här för just en lärande miljö är: 

 

” The concept of learning environment refers to the conditions and practices in an 

organization that are likely to facilitate or hinder learning in and through work at 

a particular workplace” (Ellström, Ekholm, & Ellström, 2008) 

 

Dessa delar kan sedan kallas för möjliggörande (enabling) och hindrande (constraining). 

Dessa två är motsatser på en skala i den meningen att ett företag sällan är en eller det 

andra utan det kommer alltid att finna delar från båda.  Det är viktigt att vara medveten 

om dessa kontraster samt att kunna se vad som kan förändras.  

  

En möjliggörande miljö karakteriseras av en hög tillgänglighet mellan de anställda, 

individens inställning till lärande och en kombination av formellt och informellt lärande.  

Den hindrande miljön blir då istället en miljö där det finns få formella möten, trögt 

informationsflöde samt långa kommunikationsled. (Ellström, Ekholm, & Ellström, 2008) 

 

3.3 Lärande organisationer vid nedskärningar  
 

Det unika i det fall vi studerade hos Karlsson Spools var att en övervägande del av de 

anställda blev uppsagda eller varslade under bara ett års tid.  Dessa massiva 

nedskärningar har till stor del påverkat strukturen och miljön. Båda två är enligt teorin 

viktiga delar av en lärande organisation. Vi har inte funnit några direkta studier från 

senare år som undersöker relationen mellan en lärande organisation och stora 

nedskärningar. Däremot finns det vissa studier som är gjorda när det gäller att minska 

personalstyrkan som ett strategiskt beslut. Efter att ha läst dessa artiklar anser vi att 

effekten av nedskärningarna, vare sig det handlar om varselsituationer eller om det är 

av strategiska skäl, blir effekten densamma.  
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Det uppstår en intressekonflikt när ett företag försöker skapa en lärande organisation 

samtidigt som det pågår nedskärningar. Just denna motsägelse kan göra det svårt för de 

anställda att bygga upp sitt förtroende för ledningen igen då för många förändringar 

sker på samma gång. 

   

Det finns flera olika typer av nedskärningar, den typ som ligger närmast det som 

Karlsson Spools har gått igenom kallar Farrel & Mavondo för konvergenta 

nedskärningar (convergent downsizing). Detta definieras genom, ”reducing the total 

number of employees in an organisation”, detta kan komma sig av nedskärningar av 

personalstyrkan genom varsel och uppsägningar.  

 

Enligt Farrell & Mavondo (2004) har flera studier visat att personalnedskärningar lett 

till att de kvarvarande anställda har mindre förtroende för ledningen och lägre 

arbetsmoral än innan nedskärningarna skedde. För att motverka bristen på förtroende 

och den sjunkande arbetsmoralen är det av vikt att ledningen delar med sig av 

företagets vision. Återigen återkommer det till en av Senges fem discipliner, i detta fall 

gemensamma visioner. Genom att dela med sig av detta gör ledningen de anställda 

delaktiga vilket ökar motivationen för lärande, även i varselsituationer.  

 

De hävdar vidare att just denna konvergenta strategi har en tydlig negativ effekt på 

lärandet genom att förändringen sker som single loop learning, alltså mer en lösning på 

det akuta problemet istället för en omstrukturering. De hävdar även att nedskärningar 

som endast görs med det finansiella resultatet i sikte ingår i samma grupp. Att bara ta 

bort personal utan en eftertanke på vad de kan tillföra till företaget kan få ödesdigra 

konsekvenser för organisationen i det långa loppet.  

 

3.4 Kommunikation 
 
Skillnaden mellan information och kommunikation är att kommunikation kräver ett 

utbyte mellan minst två individer medan information är en envägskanal som endast 

involverar en person. Då en organisation alltid kommer involvera ett flertal människor 

är det viktigt, vilket både Senge samt Örtenblad visar på, med kommunikation mellan 

dessa människor.  
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Kommunikation är enligt Heide, Johansson & Simonsson (2005) en grundförutsättning 

för att en organisation ska kunna existera och fungera.  Vidare skriver författarna att 

kommunikation är viktigt för att samtliga medlemmar ska kunna ta del av, förstå samt 

agera mot den vision organisationen strävar mot. I klartext är det då lätt att se 

kopplingen mellan kommunikation och Senges (1990) fem discipliner och Örtenblads 

(2004) fyra aspekter. Alla nämnda författare behandlar kommunikation ur olika 

perspektiv. Men i grund och botten handlar det om att öka den effektiva 

kommunikationen för att förbättra organisationen.  

 

4 Empiri 

 

Vi har genomgått flera faser i vårt datainsamlande. Vi inledde processen med att 

intervjua Helene Karlsson som är personaladministratör på Karlsson Spools samt 

projektledare för EU projektet som har finansierats av ESF(Europeiska Socialfonden). 

Intervjun med henne skedde den femte november 2009.  Målet med vår intervju med 

henne var att få en bild av nuläget på företaget, samt hur det har sett ut med varsel och 

uppsägningar som var anledningen till att det nu pågående projektet startade.  

4.1 Informantintervju 
 
Det vi fick veta av henne var att personalstyrkan hade minskat drastiskt under senaste 

året. Sedan augusti 2008 har företaget varslat 68 personer totalt från både 

tjänstemannasidan och kollektivsidan.  

 

Hon berättar att det har varit en oerhört tuff period för företaget och att det inte varit 

lätt att se så många trogna arbetare gå hem. När man bestämde sig för att börja utbilda 

var det både för att hjälpa de varslade, höja kompetensen på företaget samt att höja 

kompetensen i regionen.  Men det som kanske slagit hårdast mot företaget är hur 

mycket ackumulerad kunskap som har gått förlorad i och med dessa nedskärningar.  

När företagsledningen blev medveten om den dystra prognosen bestämde de sig för att 

försöka göra något för att motverka detta kunskapsbortfall.  
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En ytterligare anledning var att kunna skapa sysselsättning för anställda som var kvar 

på företaget, både varslade och icke-varslade. Det var så illa ställt med orderläget att 

anställda klippte träd och gräsmattor på arbetstid för att ha något att sysselsätta sig 

med.  

 

Men från att ansökan skickades in i februari 2009 har förutsättningarna ändrats en del 

och tyvärr finns det nu väldigt få personer kvar att skicka på utbildning. Men i Karlsson 

Spools fall så påbörjades utbildningarna under september månad samma år. Då var det 

endast de personer som blev varslade under juni månad kvar.  

 

Något annat som kom fram under vår intervju med Helene är att under den period med 

varsel som de nu har gått igenom har det framkommit för företaget hur viktigt det är 

med ”dubbel kompetens”, som Helene kallar det. Med detta menas att det är en person 

inom företaget som kan utföra två eller flera arbetsuppgifter. Vi diskuterar en specifik 

anställd som vi träffat nere i fabriken som tidigare var slipare och som nu är 

spränggradare som ett typexempel. Det är just dessa människor som företaget har 

försökt behålla vid varslen. Nu vill de att den resterande personalstyrkan siktar mot 

samma mål. Helene tror att det inte bara kommer att gynna företaget utan även den 

enskilda anställda då det kan variera deras arbetsuppgifter mer.   

 

Vi diskuterar även med henne om vilka personer som kan vara intressanta att intervjua. 

Vi ser gärna att det är en stor spridning på både ålder, kön och framförallt att det både 

är varslade och icke-varslade. Vi kommer under tiden fram till en lista på sex personer 

där tre är varslade och tre inte är varslade.  

4.2 Respondentintervjuer 
 
Vi genomförde våra intervjuer den 12 november 2009 på fabriken i Sala. Det var en 

intressant dag och vi lärde känna våra respondenter närmare samt fick se oss omkring i 

fabriken ytterligare en gång. Vi hade innan intervjuerna sammanställt en intervjuguide 

med frågor vi tänkte ställa. Frågorna rörde lärande organisationer, kreativitet samt 

deras åsikter kring de utbildningar som nu sker.  
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Vid tidpunkten för intervjuerna var det fortfarande oklart vad vårt syfte var och vi hade 

begränsat med teoretisk kunskap inom ämnet. En del av de frågor vi ställde har i och 

med vårt nya syfte liten relevans och därför är svaren på dessa inte redovisade nedan. 

Men intervjuguiden finns bifogad som bilaga, där finns alla frågor som togs upp.  

En av de första frågor vi ställde var hur länge de har varit anställda på Karlsson Spools. 

De flesta av våra respondenter hade arbetet där cirka tio år i genomsnitt.   

 

Nästa fråga var angående deras tidigare utbildning, alla av de intervjuade har 

gymnasieutbildning och det flesta har även viss vidareutbildning. När det gäller 

vidareutbildning har de flesta läst olika AMU utbildningar som har viss anknytning till 

industriarbete.  

 

När det gäller tidigare kompetensutveckling som företaget har erbjudit tidigare (innan 

detta projekt) så finns det även vissa som har deltagit i dessa, även om många uttrycker 

tankar om att de tidigare utbildningarna har varit väldigt få och endast varit för en del 

anställda. Av de utbildningar som sker just nu har alla deltagit i någon av de kurser som 

vid intervjutillfället hade startat eller redan avslutats. Engelska, hjärt- och lungräddning 

samt ritningsläsning/form och läge är de som har getts än så länge. Alla intervjuade var 

positiva till att utbildningar sker men vissa ifrågasatte relevansen av engelskakursen 

specifikt. De önskemål som kom fram var att de hade önskat en mer teknisk inriktning 

av utbildningen istället för den konversationsinriktning som kursen har nu. Men alla var 

nöjda med ritningsläsning då de ansåg att denna kurs tillförde något till deras 

kunskapsbas.  

 

Även Helene uttryckte i sin intervju med oss att de flesta anställda har varit positivt 

inställda till just ritningsläsningskursen, även om det inte direkt ingår i deras 

arbetsuppgifter. Det har ökat förståelsen av hela produktionen enligt henne. Däremot 

uttryckte respondenterna en besvikelse över att dessa utbildningar inte har skett 

tidigare utan bara nu och att det känns väldigt i sista minuten. Det flesta hade sett mer 

utbildningar under mer kontinuerlig basis. Som en av de intervjuade uttryckte det 

”Kunskap är inte tungt att bära”  
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När vi tog upp begreppet lärande organisation så blev det genast mer spridda svar. Vissa 

av respondenterna jämförde en lärande organisation med skola eller annan typ av plats 

för utbildning. Andra kom med välformulerade svar. En av respondenterna ansåg att det 

var en organisation där det ges möjlighet till viss arbetsrotation, där man kan lära sig 

andra delar av produktionen. En annan person sa att den tolkar det uttrycket som att det 

är en arbetsplats där man kan utvecklas i sin arbetsroll. Det här var bara ett par exempel 

på vad som sades men det flesta svar handlar om att man ska kunnas utvecklas på 

arbetet och lära sig något nytt, inom sitt nuvarande område eller ett helt nytt. Strävan 

och viljan till att utvecklas och lära sig nya saker är stark hos alla anställda som vi har 

intervjuat.  

 

Vi frågade även om de ansåg sig vara kreativa personer. Inför denna fråga var så gott 

som alla respondenter eniga, de ansåg sig till stor del vara kreativa inom sin arbetsroll. 

Vi fick en rad exempel på hur denna kreativitet utrycker sig när de arbetar. En av 

respondenterna ger ett exempel på hur personen i fråga istället för att beställa dyra 

reservdelar till en trasig maskin tillverkade egna och på sätt sparade pengar till 

företaget.  

4.3 Enkäter 
 
Som vi nämnt tidigare så ändrade vi fokus under en av de sista veckorna innan jul och på 

grund av detta beslut fanns det inte längre mycket vi kunde använda oss av från de 

respondentintervjuer som vi gjorde. Därför tog vi beslutet att göra en enkät som gick ut 

till de anställda under vecka 51. I denna enkät tog vi upp frågor som kretsar kring hur 

inlärning går till, vilken typ av utbildning de anställda skulle vilja ha, hur upplägget för 

den kan se ut och hur mycket de själva kan påverka sin egen kompetensutveckling.  

 

En av de frågor som fanns med i vår enkät var hur de anställda föredrar att lära sig nya 

saker, enligt teorin finns det flera inlärningsstilar.  Även om instruktionen sa att bara 

kryssa i ett fält har flera fyllt i flera vilket vi har försökt ta hänsyn till då vi analyserat 

svaren. Men det populäraste svaren var, ”Prova själv” samt ”Lyssna på en erfaren 

person” tätt följt av ”Läsa mig till det” och ”Observera någon annan”. I nuläget har alla 

utbildningar, (som vi har förstått det) skett i traditionellt föreläsningsformat, med inslag 

av praktiska övningar.  
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Ett undantag var den ritningsläsningskurs som de anställda gick under hösten 2009. Där 

fanns det moment med arbetsrotation, i huvudsak gick det ut på att arbeta på varandras 

ritningar. Detta förklarar Helene Karlsson (13/1 2010) var för att ge de anställda en bild 

av alla anställdas funktion på produktionsavdelningen.  

 

Enligt de teorier vi har hittat kring lärande är det viktigt att kunna tillgodose alla typer 

av inlärningsstilar som finns, annars kan det vara att jobba mot ett omöjligt mål.  Det kan 

alltså få dem som inte ser sina behov tillgodosedda att jobba mot företaget istället för 

med det.  En annan aspekt av lärande vi tycker är viktig är om det kan ske utbildning 

utanför arbetstid. Under intervjun med Helene och med flera av respondenterna kom 

det fram att anledningen till att utbildning inte skett regelbundet tidigare var att det inte 

har funnits tid då det har varit ett högt ordertryck. Nu har det mattats av i samband med 

konjunkturnedgången men det kommer att vända. Om företaget ska kunna upprätthålla 

en kontinuerlig utbildning även i en högkonjunktur måste vissa anpassningar göras. Vi 

fick genom enkäterna fram att hälften av de som besvarade frågan kunde tänka sig att gå 

utbildning utanför arbetstid medan den andra hälften inte kunde gå med på dessa 

villkor. Detta är helt klart något som måste vara med i beräkningarna för planeringen av 

kommande utbildningar.  

 

Ytterligare en viktig fråga är hur dessa utbildningar ska planeras och hur ofta eller sällan 

de bör ske. På frågan när utbildning bör ske svarade 13 stycken att de helst ser att det är 

på en kontinuerlig basis. Vissa kryssade även för flera rutor och genom detta kan vi 

lägga till tre röster till förslaget om kontinuerlig utbildning, samma åsikt utrycktes även 

under de intervjuer vi genomfört. De anställda har saknat en kontinuitet i de 

utbildningar som har förekommit, de tidigare försöken till utbildning har varit alltför 

sporadiska och oplanerade.   

 

Vi hade en även en ruta om man ansåg att ingen utbildning/kompetensutveckling bör 

ske, tre personer kryssade i denna ruta. Vi hade förhoppningar på att ingen skulle fyllt i 

denna ruta, men efter att vi tittat på dessa enkäter får vi intrycket att dessa personer 

mer känner sig tvingade till den nuvarande utbildningen. Här ligger nyckeln i att 

förändra deras inställning till kompetensutveckling och göra att den känns meningsfull 

för alla anställda och att alla är medvetna om syftet bakom den.  
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Det måste finnas en personlig vilja och drivkraft att vilja utbildas, det ska inte vara något 

man tvingas in i. Det är inte produktivt utan skapar bara illvilja hos anställda. En viktig 

aspekt är till vilken grad den anställda känner sig delaktig i sin egen utbildning. Det är 

viktigt för att det ska kännas meningsfullt och viktigt för personerna som deltar i den. Av 

de 26 personer som har svarat på vår enkät är det hela nio personer som svarat att de 

inte kan påverka sin egen kompetensutveckling. Anmärkningsvärt är att av alla som 

svarade på frågan är det bara en person som helt höll med i påståendet” jag kan själv 

påverka min egen kompetensutveckling”.   

 

Övriga svar var mestadels negativa.  Det flesta svar låg på lägre delen av skalan. Det 

populäraste svaret var att de inte alls ansåg sig kunna påverka sin kompetensutveckling. 

Att man anser sig som en del av något större är även det viktigt för utveckling och att 

man kan se sin insats som något viktigt. Men i kontrast till detta så är det en 

övervägande del som anser att deras kompetensutveckling är viktig för företagets 

framtida utveckling. Frågan är då om de tolkar sin egen utveckling som viktig för att de 

ser sig som en del i företaget eller om de ser det så för att de vill utvecklas som person.  

 

Det finns flera typer av lärande som kan förekomma på ett företag, inte bara genom 

utbildning utan det finns lärande mellan anställda.  

Tretton personer anser att det finns viss möjlighet att lära av varandra på arbetsplatsen. 

I det fria kommentarsfältet utrycker många att det har blivit mer stressigt i takt med att 

de varsel som lades i juni har resulterat i uppsägningar och att det samtidigt har kommit 

in fler order till färre anställda. Då kan det finnas väldigt lite tid för ett aktivt utbyte 

kollegor emellan.   

5 Presentation  

 
Den 13 januari 2010 närvarade vi på ett styrgruppsmöte för EU projektet. Under detta 

möte presenterade vi vad som kommit fram under våra intervjuer samt enkäter. Vi 

försökte även ge en snabb överblick av de teorier som vi har utgått ifrån, för att ge de 

närvarande en bild av vår utgångspunkt.  

 



 

27 
 

Närvarande på mötet var Helene Karlsson och Ludvig Bernhardsson från Karlsson 

Spools, Thomas Emilsson, VD för Grimaldis Mekaniska Verkstad i Köping (det företag 

som under våren 2010 kommer flytta till Sala) och Jan Forsmark som arbetar på 

företagarcentrum i Sala. Som följeforskare av projektet medverkade även vår 

handledare Erik Lindhult.  Utöver dessa fanns även en person från ESF närvarande för 

att tala om jämställdhet i projektet. Det saknades representanter för de två andra 

företagen som deltar i projektet.  

 

Vår plan var att ge en kortare överblick med hjälp av en PowerPoint presentation. Men 

det som började som en envägskommunikation från vår sida utvecklades under 

presentationen till en diskussion där de närvarande kom med förslag, frågor och bidrag.   

 

När vi berörde ämnet med olika typer av undervisning t.ex. så kom det upp tankar kring 

om det kanske kunde finnas en typ av ordlista för företaget/företagen som kunde finnas 

tillgänglig på deras intranät. Det framgick även att styrgruppen fann det intressant, 

under vår presentation, att genomföra en mätning av de anställdas kompetensnivå på 

individ-, grupp-, och företagsnivå. Då det var styrgruppens önskemål från början att en 

enkät skulle distribueras var det självklart att resultatet av de frågorna som ställdes var 

av högsta prioritet för dem. Under presentationens gång fann vi att intresset svalnade 

hos styrgruppen när vi berörde de teoretiska delarna av vår presentation.  

6 Analys 

 

För att inleda analysen anser vi att en summering av vår forskningsfråga, empiri samt 

teoretisk referensram ger en helhetsbild av vår utgångspunkt för denna analys. Den 

fråga vi har haft som utgångspunkt har fokuserat på kompetensutveckling vid 

nedskärningar samt hur en lärande organisation kan förändras hos ett industriföretag.  

För att kunna studera effekten av nedskärningar har vi på Karlsson Spools genomfört 

intervjuer och enkäter under hösten 2009. Parallellt med detta har vi genomfört 

litteraturstudier inom ämnet för att bygga vår teoretiska referensram.  
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Enligt Senge(1990) och Albinsson (2002) finns det ingen mall för att skapa en lärande 

organisation. Det är något som måste vara anpassat till varje enskild organisation. 

Örtenblad(2004) är inte av samma åsikt utan hävdar att en platt och flexibel struktur är 

att föredra. Strukturen av organisationen är viktig men det är inte stukturen i sig, utan 

det viktiga är de positiva utkomsterna som kan komma av vissa stukturer. Vi anser att 

både Senges fem discipliner och Örtenblads fyra aspekter grundar sig på fri 

kommunikation i alla led av organisationen.  

 

Ett exempel som kan ges är gemensamma visioner från Senge samt arbetsplatslärande 

från Örtenblad. I fallet med gemensamma visioner är det bra kommunikation mellan 

ledning och anställda som gör att alla känner sig delaktiga. Delaktigheten är det som gör 

att den gemensamma visionen kan uppfyllas. Enligt enkätsvaren vi samlat in anser sig 

majoriteten inte kunna påverka sin egen kompetensutveckling. De anställdas svar anser 

vi påvisar en brist i kommunikationen från ledning till anställda. Främst gäller detta 

kommunikation av syftet bakom de projekt som har startat De anställda har inte varit 

delaktiga i utvecklingen av de utbildningar som nu pågår. Enligt Senge(1990) är det 

viktigt att alla medarbetare i företaget är engagerade i visionsskapandet.  

 

Kommunikation i andra led är Örtenblads aspekt om arbetsplatslärande. Där krävs det 

kommunikation mellan de anställda för att kunna lära sig nya arbetsuppgifter eller 

skapa en större förståelse för andra medarbetares arbetsuppgifter. Tretton av de 

tjugosex personer som besvarade enkätfrågan om det fanns goda möjligheter att lära av 

varandra på arbetsplatsen ställde sig positiva till påståendet. Detta kan självklart ses 

som något positivt. Tyvärr kan det även ses från andra sidan, att tretton personer ej 

ansåg detta vara möjligt. Genom att skapa bättre kommunikationsmöjligheter och en 

gemensam vision kan det leda till en genomgående positiv inställning till 

arbetsplatslärande.   

 

En annan av Senges (1990) discipliner är mentala modeller. Den innebär att en 

generalisering av verkligheten har skett. För att ändra denna generalisering krävs en 

granskning av sig själv samt företaget. Genom detta vill man korrigera den mentala 

modell man har skapat och göra dessa till en mer korrekt bild av verkligheten.  
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För att göra detta inom en organisation krävs det att alla kommunicerar för att sedan 

skapa en gemensam modell som överensstämmer med verkligheten. Vi har fått en 

splittrad bild av hur kommunikationen ser ut på Karlsson Spools idag. De positiva som 

framkommit är hur de anställda nu tar mer hjälp av varandra för att utföra sina 

arbetsuppgifter (enkäter, v.51 2009). Under intervjuerna framkom dock att medan 

kontakten mellan arbetskamrater har förbättrats så har det blivit svårare att skapa en 

dialog med ledningen. När vi läser mellan raderna så anspelar de anställda på att 

ledningen har mer att göra vilket leder till att det finns färre personer inne på kontoret 

att kontakta.   

 

När det kommer till motpolerna, möjliggörande samt hindrande, inom en lärande miljö 

som tas upp av Ellström m.fl. (2008) kan vi se aspekter från de båda hos Karlsson 

Spools. Det som talar för att de är en möjliggörande miljö är främst att de insett behovet 

av utbildning för deras anställda samt att det är lätt att prata med ledningen, men som vi 

nämner ovan är det svårt att kontakta dem.  Det som talar emot att det är en 

möjliggörande miljö och snarare en hindrande miljö är att den största delen av 

utbildningen hittills varit av den traditionella sorten. Det är ett tecken på att det 

fokuserar på single loop learning. Det är även svårt att få till informella möten med 

ledningen, anledningen till detta är som nämns ovan att det finns mindre 

ledningspersonal på plats samt att de kvarvarande har mer att göra.  

 

En effekt av de nedskärningar som skett kan enligt Farrel & Mavondo(2004) vara att de 

kvarvarande anställda har mindre förtroende för ledningen samt lägre arbetsmoral. 

Även om det exempel som dessa författare tar upp gäller strategiska nedskärningar har 

vi sett en liknande effekt hos Karlsson Spools. Hos dem visar det sig genom ett antal 

aspekter.  

 

En av dessa är hur viktiga de anser sin kompetensutveckling vara kontra deras möjlighet 

till att påverka sin kompetensutveckling. Som vi nämner ovan anser en majoritet sig inte 

kunna påverka utbildningen. I kontrast till detta anser en övervägande del att deras 

utveckling är viktig för företaget.  
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Denna motsägelse kan i sig leda till en lägre arbetsmoral, då de anställda inte känner att 

ledningen lägger lika stor vikt vid deras utveckling som de själva gör. Något som 

framkommit utanför de enkäter, intervjuer och övrigt datamaterial är hur allmänt 

positivt inställda alla anställda faktiskt är. Det märks tydligt vid våra rundvandringar i 

fabriken samt av attityden under intervjuerna. Det är något vi anser vara viktigt för att 

Karlsson Spools ska lyckas i och med sina förändringar. Företaget har positiva anställda 

och de borde låta dessa komma till tals för att förbättra det projekt som nu pågår.  

7 Slutsats 
 
Att kommunikation är viktigt anser vi vara allmänt känt. Men när det gäller 

organisationer är det av yttersta vikt då hela syftet är att få flera personer att arbete mot 

samma vision. För att uppnå detta krävs kommunikation, men det krävs även att det är 

rätt typ av kommunikation. Det får inte bli en monolog utan det behöver vara en dialog 

mellan alla inblandade.  

 

I det fall vi har studerat så ser vi vikten av att kommunicera vision och syfte med de 

utbildningar som startade under hösten 2009 och kommer att pågå till våren 2011. Vår 

analys har visat på brister i denna kommunikation. Då projektet fortfarande drivs och är 

i sin startfas kan förändringar fortfarande ske.   

 

Den viktigaste slutsats vi kan dra av vår analys är att de anställda inte har känt sig 

tillräckligt delaktiga i de beslut som fattats av ledningen. Det gäller främst det 

nuvarande projektet. Det har visat sig genom de enkätsvar som vi analyserat. Att inte 

kunna påverka sin egen utveckling är hindrande för personalen.  

 

Skapandet av en lärande organisation är inget som sker över en natt utan det krävs tid 

och engagemang från alla anställda, framförallt från ledningen. Det finns inte heller en 

magisk lösning på hur en lärande organisation ska se ut, men företaget kan skapa 

förutsättningar för att en sådan uppnås. Det är inte organisationen i sig som lär, utan 

dess anställda. Därför bör det finnas medel till att ta vara på de enskildas kunskap och ge 

dem möjlighet att dela dessa med de övriga medarbetarna.   
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Varsel och nedskärningar har en negativ inverkan på de anställda eftersom detta 

påverkar deras motivation och lojalitet till företaget. Dessa två faktorer är av yttersta 

vikt för att ett företag ska kunna genomdriva förändringar såsom omstrukturering till en 

lärande organisation.  

 

Som vi säger inledningsvis i detta stycke är kommunikation viktigt för en organisation. I 

detta fall hos Karlsson Spools är det grunden till en lärande organisation. Det är genom 

kommunikation som de kan förflytta sig mot en mer möjliggörande lärande miljö samt 

även arbeta med sina gemensamma visioner och mentala modeller.  

 

För att förflytta sig mot den möjliggörande lärande miljön krävs att det blir fler tillfällen 

till informella möten samt att det finns en naturlig plats för de anställda att utbyta 

tankar och erfarenheter. Vi har sett i analysen hur viktig kommunikation även är inom 

Senges discipliner där speciellt gemensamma visioner baseras på kommunikation i alla 

led hos organisationen. Detta skapar en delaktighet som inte bara förstärker själva 

visionen utan även kan förstärka själva organisationen.  

 

8 Förslag på implementering hos Karlsson Spools 
 

Det finns ett flertal tillvägagångssätt som Karlsson Spools kan välja att använda sig av 

för att skapa en lärande organisation. Vi kommer nedan att presentera ett antal förslag 

med grund i den teori vi har studerat samt utifrån insamlat empiriskt material.  

Författaren vi har valt att använda oss ger konkreta förslag som företaget lätt kan 

applicera på sin verksamhet.  

 

Vi anser att alla Senges fem discipliner grundar sig i en fungerande kommunikation 

mellan alla anställda i företaget och att det handlar om ett samspel. Endast personligt 

mästerskap är en individuell disciplin, de övriga kräver interaktion och kommunikation. 

Alla discipliner måste samverka för att skapa en lärande organisation och av denna 

anledning fokuserar vi på den aspekten som vi anser brister i företaget. 
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Ett sätt att öka och förbättra kommunikationen är att erbjuda organiserade och 

kontinuerliga utvecklingssamtal för alla anställda. Utveckling bör ske hos alla.  

Därför är vårt förslag att dessa utvecklingssamtal hålls av en utomstående person med 

kunskap om företagets situation och branschen de befinner sig i. Vårt förslag är att en 

person från Sala Företagarcentrum skulle genomföra dessa utvecklingssamtal, då de 

redan är insatta i EU-projektet. Vi är medveta om att det är en tidskrävande insats, men 

att de långsiktiga fördelarna överväger den tid som kommer att gå åt. Det kan även ses 

som en typ av utbildning då det kan driva den enskilda personen framåt.  

 

Om utvecklingssamtal skriver Dalin(1988) att utvecklingssamtal bör beröra anställdas 

personliga och organisatoriska mål och hur dessa kan utformas så att dessa 

överensstämmer. Då företaget har genomgått stora nedskärningar kan de kvarvarande 

anställda känna ett behov av att ventilera sina tankar kring den nya situationen som hon 

befinner sig i. Det kan röra känslor som sorg av förlorade arbetskamrater, osäkerhet 

kring nya arbetsuppgifter och framtiden.  

 

Ett annat implementeringsförslag är att genomföra någon typ av gruppevenemang för 

att stärka grupptillhörigheten. Evenemanget bör sträva efter att stärka 

grupptillhörigheten och skapa goda relationer mellan de anställda.  Då företaget står 

inför ytterligare en stor förändring när systerbolaget flyttar in i lokalerna, kan det 

påverka de kvarvarande anställda och deras känsla av grupptillhörighet. 

 

Enligt Ellström (1996) så främjar grupprocesser, erfarenhetsutbyte och reflektion 

lärandet. Därför är det viktigt att skapa en ny arbetsrelation till de anställda som 

kommer från systerbolaget. Vi väljer att tolka delar av Senges och Örtenblads teorier på 

samma sätt. Det handlar om att skapa en helhet, där alla delar fungerar som ett system 

och inte som ensamma aktörer. För att uppnå detta, krävs det en relation mellan alla 

anställda. Detta i sin tur leder till en medvetenhet om hur man kan kommunicera med 

alla dessa individer.  

 

Det som ska uppnås är den femte av Senges discipliner, systemtänkande. Det som är 

viktigast är att alla involverade inser att de är en del av ett större system. Det tror vi 

uppnås bäst genom att förbättra kommunikationen enligt de ovannämnda förslagen.  
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9 Förslag till vidare studier 

 
Då det arbete vi har gjort till viss del kan ses som en förstudie åt den följeforskning som 

vår handledare kommer fortsätta med under de kommande åren av projektet är 

fortsättningen självklar. Vi hoppas på att den enkät vi har formulerat kommer att kunna 

användas på de andra företagen i projektet. Den kommer att underlätta för kommande 

följeforskning då en jämförelse av alla företag blir enklare om alla svarat på samma 

frågor. Den kommer även underlätta hanteringen av information för Erik Lindhult. 

Ytterligare en fördel är att de övriga företagen kan med hjälp av enkäten utveckla en 

mer effektiv utbildning, då enkäten kan ge svar på hur utbildning ska ske, när den ska 

ske och var den kan äga rum. Den tar även upp vilken typ av utbildning som de anställa 

efterfrågar, vilket gör att de känner sig delaktiga i processen.
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Bilagor 
 
 
Bilaga 1.1 
 
Frågor till Helene Karlsson, 5/11 2009 
 

- Kan du berätta om tiden från att ni började varsla fram tills idag? Vilka stora händelser 

har skett under denna period? 

 
- Hur har utbildningen hos er på Karlsson Spools sett ut under denna tidsperiod? 

 
- Kan du berätta om projekt som nu har startats med andra företag i Sala regionen? 

 
- Varför startade detta projekt och vad är målet med det? 

 
- Vad innebär detta projekt för Karlsson Spools? 

 
- Vad är ert mål med att utbilda varslade personer? 

 
- Har ni tagit några aktiva åtgärder utöver utbildning för att minska kunskapsbortfall i 

samband med uppsägning av varslade personer? 

 
- Vad är din roll i detta projekt? Hur skiljer sig denna roll mot den du har inom 

företaget? 

 
- Hur känner du inför att vi genom vårt examensarbete syftar till att ta fram förslag på 

förbättringar för era utbildningar?   

 
- Vilka fyra personer anser du vara de bästa att intervjua, ha gärna i åtanke att vi vill 

både intervjua varslade och ”vanliga” anställda. 

 
 
  



 

 

Bilaga 1.2 
Frågor till anställda på Karlsson Spools, 12/11 2009 
 
 

- Hur länge har du arbetat på Karlsson Spools? 

- Vilken typ av utbildning har du sedan tidigare? 

- Var arbetade du innan du började på detta företag? 

- Vad är dina arbetsuppgifter på Karlsson Spools? 

- Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig på Karlsson Spools? 

- Kan du beskriva din egen situation från att företaget började varsla i sept. 2008? 

- Karlsson Spools erbjuder nu en del utbildningar för sina anställda. Är det något du 

deltar i? (Följdfråga för deltagande)- Vilka är det du deltar i? (Följdfråga för icke 

deltagande)- Varför deltar du inte i utbildningar? 

- Hur känner du inför dessa utbildningar? 

- Om jag säger lärande organisation - vad är det första du tänker på då? 

- Anser du att detta stämmer in på Karlsson Spools? 

- Vad skulle kunna ändras för att bättre stämma in på din syn av en lärande 

organisation? 

- Anser du dig själv vara kreativ? 

- Är det viktigt att vara kreativ inom ditt yrke enligt din mening? (Följdfråga)Varför 

anser du det? 

- Vilka insatser tycker du att Karlsson Spools har gjort för att främja din personliga 

kreativa utveckling? 

- Var ser du dig själv om 5 år? 



 

 

Bilaga 1.3 

Medgivande från respondenter för intervjuer under 12/11 2009 

 

I och med att jag undertecknar detta dokument är jag medveten att min intervju kommer att 
dokumenteras med en digital inspelningsutrustning. 

Jag är även medveten om att min identitet endast kommer vara känd av de personer som 
genomför intervjuerna, dvs. Mia Samuelsson och Katja Kumpula.   

Det enda som kommer att dokumenteras är det som hör till intervju tiden. Intervjuaren, dvs.  
Mia Samuelsson och/eller Katja Kumpula kommer att göra klart för respondenten när 
inspelningen startar och när den är avslutad. Eventuella följdfrågor kan förekomma i vilket 
fall vi personligen kommer att kontakta personen i fråga.  

Ljudfilerna samt transkribering av intervjuerna kommer att bevaras under perioden för vårt 
examensarbete. Efter denna tidpunkt kommer ljudfiler samt textdokument med 
transkriberingen att raderas.  

Materialet som samlas in kommer att användas till en analys av nuläget hos uppdragsgivaren, 
Karlsson Spools. Analysen som utförs kommer att göras av Mia Samuelsson och Katja 
Kumpula. Det är endast denna analys som kommer presenteras för företaget i fråga.  

Detta medgivande är skrivet i enlighet med BRB 4 kap, 9a§ 

 

 

 

Med denna underteckning är jag införstådd med informationen ovan och ger mitt medgivande 
för ljudupptagning av intervju.  
 
________________________________ 12/11 2009, Sala 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 1.4 
Vi är två studenter vid Mälardalens Högskola som just skriver vårt examensarbete hos Karlsson Spools/ EU 

Projekt Sala Industrier. Genom att svara på frågorna i enkäten hjälper ni oss att samla in information till detta 

arbete och ge oss en bild av hur situationen ser ut på ert företag just nu. Dina åsikter och erfarenheter är viktiga 

för oss. Arbetet i sig kommer att handla om kompetensutveckling och lärande miljöer.  

Nedan finner ni en enkät som vi gärna ser att ni besvarar. Vi beräknar att den kommer ta max 10 minuter att 

genomföra. Enkäten innehåller frågor kring utbildning, inlärning och kompetensutveckling. Endast en box får 

ifyllas för varje svar. Var vänlig att välja det svarsalternativ ni anser stämmer bäst in på er.  

 

Denna enkät kommer att distribueras vecka 51 och den ska vara ifylld och inlämnad senast onsdag 16 december.  

Enkäten kommer att hämtas torsdag eftermiddag. Det kommer finnas en insamlingspunkt, var vänlig att lägg din 

ifyllda enkät på anvisad plats.  

 

 

Ålder: 
 

18-25år 26-35år 36-45år 

 

46-55år 56-65år 

  

Kön: 
 

Man  Kvinna 

 

 

Högsta avslutade utbildning:  
 
Grundskola 

Gymnasieutbildning  

Yrkesutbildning 

Universitet/Högskola 

 

Jag är anställd hos: 
 

 
 
 
 

Arbetsuppgifter: 
 

Administrativtjänst    

 

Verkstadstjänst  

 

Antal år på företaget: 
 

1-5år  6-10 år 11-15 år 

 

16-20 år 21-25 år 26 år < 

 

Jag vill ha kompetensutveckling/utbildning 
inom: 
 

 

 

 

 
Om jag fick välja skulle jag lära mig genom att:  
 
Läsa mig till det  

Prova på det själv     

Lyssna på en erfaren person 

Observera någon annan   

Lära ut till en ny person   

Analysera från en ritning eller liknande        

 

Jag kan gå med på att utbildning sker utanför 
arbetstid: 
 

Ja  Nej 

 

Jag deltar i företagets nuvarande utbildningar 
för att: 
 

 

 

 
Jag skulle föredra om 
kompetensutveckling/utbildning sker: 
 

Kontinuerligt   

Vid önskemål från anställd 

Vid företagets behov   

Inte alls 

 



 

 

 
 
Jag kan själv påverka min egen kompetensutveckling: 
  

Instämmer ej             Instämmer lite  Instämmer till viss del      Instämmer i hög grad      Instämmer helt 

   

 

 

Jag anser att min kompetensutveckling är viktig för företagets utveckling: 
 
Instämmer ej             Instämmer lite  Instämmer till viss del      Instämmer i hög grad      Instämmer helt

   

Det finns goda möjligheter att lära av varandra på arbetsplatsen:  
 

Instämmer ej             Instämmer lite  Instämmer till viss del      Instämmer i hög grad      Instämmer helt

   
 

 

 

Föreställ dig att din arbetsplats är en lärande miljö, alltså en plats där du kan utvecklas och lära genom 
att t.ex. du vet vad kunderna vill ha, det finns förutsättningar för att göra ett bra jobb så att kunderna 
blir nöjda, du får stöd från arbetskamrater och ledning när det behövs, du kan pröva nya saker i jobbet, 
du får nya kunskaper genom utbildning eller lärande från andra. 
 
Kan du beskriva hur den lärande miljön har förändrats sedan företaget började varsla under 2008?   
 
 

 

 

 

 

 

 

Övriga kommentarer: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för att du har tagit dig tid att fylla i denna enkät 

 

Katja Kumpula och Mia Samuelsson 

1 4 2 5 3 

1 4 2 5 3 

1 4 2 5 3 


