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Syftet med denna studie är att undersöka ifall formell utbildning bidrar till utveckling av 

lärandemiljö. Ett sekundärt syfte med detta arbete är att undersöka ifall innovations 

möjligheter ökar under befintlig lärandemiljöer.  

För att uppnå undersökningens syfte gjordes en enkätundersökning som besvarades av de 

inblandade företagens medarbetare. Målgruppen var anställda med olika poster inom de fem 

olika företagen. Kartläggning har genomförts med hjälp av tre olika enkäter som innehöll 

olika frågor som bland annat tog upp; företagsfakta, könsfördelning, kompetensutveckling, 

organisation, yrkesutveckling, förändringsarbete, utbildning och lärandemiljö. 

Studien framför även mer allmänna kortfattad information rörande EU projekt Sala Industrier 

samt övergripande beskrivning av deltagande företagen till exempel företagens storlek, 

arbetsuppgifter, spetskompetens och personalfakta. Därefter introduceras en teoretisk 

referensram där lärande, kompetensutveckling, information och kommunikation, formell och 

informell kunskap diskuteras som centrala tema i berörda organisationer, exempelvis redogörs 

i studien för olika drivkrafter mot ökad kompetensutveckling och lärande.  

Utifrån den teoretiska referensramen och en större datainsamling som genomfördes i form av 

enkäter och intervjuer, där förekom frågor som tog upp bl.a. lärandemiljön och 

kompetensutveckling.  

En analys genomfördes på insamlad data från enkätundersökningen utifrån studiens metod 

och teoriavsnitt. En viktig frågeställning inför framtida studier är att diskutera och analysera 

vilka utgångspunkter som finns för lärande och kompetensutveckling hos de inblandade 

företag eller andra företag som kan erfara liknande scenario. Med anledning av detta är det 

främst lärandemiljön och kompetensutveckling som koncentreras och diskuteras i studien t.ex. 

hur en lärandeorganisation ser ut och hur den lärandemiljön förändrats.  

Slutsatsen är att Salagrupps-företagens kompetensutveckling och lärandemiljö påverkas starkt 

av dåvarande rådande situation i form av finanskrisen i företagen, vilket i sin tur påverkade de 

berörda anställda i företagen, både positiv och negativ, beroende på olika faktorer som 

kommer att framföras i studien. Sammantaget tyder resultaten på en ganska samlad bild 

beträffande lärandemiljö och kompetensutveckling, resultatet på detta arbete kan skilja sig 

från andra liknande arbeten då finanskrisen som tema kan ha påverkat anställdas syn på 

kompetensutveckling och lärandemiljöer.  

År: 2014    Antal sidor: 70inkl. bilagor 
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The purpose of this study is to investigate whether formal education contributes to the 

development of learning environment. A secondary objective of this work is to investigate 

whether the innovation potential increases in existing learning environments. 

To achieve the purpose of the survey was a questionnaire that was answered by the involved 

companies' employees. The target group of employees with different positions in the five 

different companies. Mapping has been conducted using three different questionnaires that 

contained various questions that included, among others; company facts, gender, skills, 

organization, professional development, change management, training and learning 

environment. 

The study also presents more general brief information on EU projects Sala Industries and 

comprehensive description of the participating companies, for example, size of firms, tasks, 

expertise, and personnel data. Then introduced a theoretical framework in which learning, 

skills development, information and communication, formal and informal knowledge is 

discussed as central theme in relevant organizations, such as outlined in the study for various 

driving forces for increased skill development and learning. Based on the theoretical 

framework and a larger data collection were conducted in the form of questionnaires and 

interviews, there were issues raised including learning environment and skills development. 

An analysis was conducted on data collected from the survey based on the study's 

methodology and theory section. An important question for future studies is to discuss and 

analyze the starting points available for training and competence of the involved companies or 

other businesses that may be experiencing similar scenario. For this reason, it is mainly the 

learning environment and skills development that is concentrated and discussed in the study 

e.g. how a learning organization look likes and how the learning environment changed. 

The conclusion is that Sala Issues Task Force corporate training and learning environment is 

strongly influenced by the then prevailing situation in terms of the financial crisis in the 

enterprises, which in turn affected the affected employees in companies, both positive and 

negative , depending on various factors which will be performed in the study. Overall, the 

results suggest a fairly comprehensive picture regarding the learning environment and skills 

development; the results of this work may differ from other similar works since the financial 

crisis as a theme may have affected the employees' views on skills and learning environments.
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1  Problematiserande inledning 
Under de senare åren har finanskrisen slagit till hårt mot världsekonomin, vilket har lett till 

stora nedskärningar på personal hos många olika företag. Företagen som denna studie handlar 

om, har haft en kraftig minskad orderingång vilket lett till varsel samt risk för uppsägningar, 

vilket i sin tur har lett till att kompetens som finns hos anställda försvinner från företagen via 

varsel samt pensionslösningar, vilket i sin tur påverkar innovationstema i företagen.  

Dessa företag med hjälp av EU startade ett projekt som finansieras av ESF (Europeiska 

Socialfonden). Enligt EU projekt Sala Industrier egen hemsida (www.esf.se 1b, 2014-01-16) 

syftar projektet till att utveckla och behålla den personal som är kvar i företagen efter 

nedskärningar samt kompetensutveckla personalen, för att de ska kunna bemöta framtida 

ökade krav när konjunkturen riktar sig uppåt. 

Under rådande situation växte det upp ett samarbete mellan Mdr och Sala-gruppen. Därefter 

kom författaren in i bilden för att kunna ta del av detta samarbete, genom att skriva ett 

magisterarbete och ge en slutsats angående kompetensutveckling och lärandemiljö i dessa 

företag. 

 EU Projektet syftade till att ge anställda formella utbildningar, vilka har skett efter företagens 

planering och beslut med EU s medel. Införande av förändring som sker i form av formell 

utbildning påverkar organisationer i grunden, vilket medför med sig oenighet bland 

mottagaren av informationens värde, om vad som är nytt med informationen och vad den kan 

ge mottagaren.  

De förändringar som sker under denna process visar att innovationsperspektivet är aktuell 

under sådana sammanhang. Detta Magisterarbete är ett praktiskt innovationsprojekt med syfte 

på att undersöka en grupp industriföretags kunskapsuppgradering och lärandemiljö under 

rådandesituation. 

Målet med denna studie har varit att genom enkäter och intervjuer skapa en bild av nuvarande 

läge vad det gäller lärandemiljö och kompetensutveckling hos de olika företagen som ingår i 

EU-projektet. Ett annat mål är att med hjälp av insamlad data följa upp deltagarna, för att se 

om kompetensutveckling i form av formell och informell utbildning bidrar till utveckling av 

lärandemiljöer. Många olika studier som tar upp lärandemiljöer har gjorts tidigare men alla 

arbeten skiljer sig från varandra i form av utförande och slutsats som på något sätt skiljer sig 

ifrån tidigare studier och existerande kunskap. 

1.1 Syfte frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka ifall formell utbildning bidrar till utveckling av 

lärandemiljö. Ett sekundärt syfte med detta arbete är att undersöka ifall innovations 

möjligheter ökar under befintlig lärandemiljöer.  

1.2 Forskningsfråga 
Att framkalla en bild av nuvarande läge hos sala-gruppen vad det gäller nedskärningar och 

dess påverkan på kompetensutvecklingen och lärandemiljö. 

Med hjälp av det praktiska som står för analys av enkäterna och intervjuer samt passande 

litteratur, få en bättre bild om hur en lärande organisation ser ut och hur lärandemiljön 

förändrats. 

http://www.esf.se/
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1.3 Begreppsförklaringar 
ESF: Europeiska Socialfonden. 

EU projekt Sala Industrier: Projektet syftar till att utveckla och behålla den personal som är 

kvar i företagen efter varsel samt kompetensutveckla dem. 

EU: Europiska Unionen 

MDH: Mälardalens Högskola 

OECD: Förkortning för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

Salaguppen: Ett gruppsamarbete mellan fyra olika företag från olika industri branscher i 

regionen Östra Mellansverige. 

1.4 Avgränsningar 
Undersökningsmaterial bygger på det material som kommer från de företag som är inblandade 

i EU projekt Sala Industrier. Företagen i projektet verkar i Sala området och har en 

gemensam nämnare som är lågkonjunktur och varsel. I teorin har en avgränsning skett till 

litteratur samt forskningsartiklar som tar upp de berörda ämnen som ”innovation” samt 

”lärandeorganisation” i relation med kompetensutveckling samt formell/informell 

kunskapsöverföring. Denna studie är en del av en följestudie som sker med samarbete med 

Mälardalens högskola. 

1.5 Innovationsbidrag 
Studiens bidrag till vad innovationsforskning strävar efter att undersöka en samlad grupp 

organisationers möjligheter till ökad innovation. Genom att sammanställa, analysera och 

presentera intervju och enkätmaterialet, så gör författaren ett innovationsbidrag till 

utvärderingsarbetet och projektlärandet samt slutrapporteringen. Magisterarbetet kan på olika 

sätt fördjupa bidraget, vilket ger andra chansen att ta del av värdefull kunskap som kan bidra 

till utveckling av lärandemiljöer samt till ökad organisatorisk innovation. 
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2 Bakgrund och fakta 
Under hösten 2009 kontaktade Karlsson Spools AB tillsammans med Salagruppen som just då 

hade blivit beviljade ett EU-projekt vid namn EU projekt Sala Industrier Mälardalens 

högskola. Där kom de i kontakt med Universitetslektor Erik Lindhult som förslog att den 

följestudie som Salagruppen ville ha hjälp med, kunde göras i form av C-nivå examensarbete 

om kompetensutveckling vid varsel. Samarbetet mellan Sala gruppen och MDH växte fram 

och följestudie kunde fortsätta i form av ett magisterarbete.  

Denna studie är en fortsättning av ett tidigare examensarbete på C-nivå vars syfte gick ut på 

att följa och ge en nulägesanalys av ett industriföretags väg mot en lärande organisation. 

Projektet som studeras i denna uppsats handlar om lärandemiljö och kompetensutveckling hos 

medarbetare, där ingår sammanlagt fyra aktiva företag. Delar av det material som användes i 

det tidigare arbetet kommer att användas i denna studie i form av enkäter. Dessa enkäter och 

andra nya besvarade enkäter tillsammans med intervjuer och litteratur kommer att vara 

verktyg som ska ge en bild av nuläget hos företagen samt svara på utvalda frågor som bl.a. tar 

upp kompetensutveckling och lärandemiljöer hos företagen som ingår i Salagruppen. 

2.1 EU projekt Sala Industrier 
Enligt EU projekt Sala Industriers egen hemsida (www.esf.se 1b, 2014-01-16) syftar projektet 

till att utveckla och behålla den personal som är kvar i företagen efter varsel samt att 

kompetensutveckla personalen, för att de ska kunna bemöta framtida ökade krav när 

konjunkturen riktas uppåt. Projektet löper över två års period från 2009-05-04 till 2011-05-03 

och omfattar fem olika företag, projektet satsar på att utbilda de anställda hos berörda 

företagen. Vissa av de anställda som är på väg ut ur företaget eller de som stannar fick ta del 

av detta projekt. I försök att höja deras arbetskompetens, dels för att de ska bli mer 

mångsidiga och attraktivare för arbetsmarknaden, samt för att kunna klara av andra uppgifter 

som den varslade personalen sysslade med (ibid.). 

Projektet berörde 373 anställda i fem olika industriföretag. Av dessa var 79 kvinnor och 278 

män. Konjunkturläget under 2008 hade lett till minskade orderingångar vilket enligt de 

företagen ledde till lågt täckande lager med minskning upp till 70 %.  Dessa kraftiga 

minskade orderingång ledde till varsel och risk för uppsägningar(www.esf.se 1b, 2014-01-

16). Enligt samma hemsida arbetar samtliga företag med jämställdhetsfrågor/planer och har 

vid ett möte med företagens företrädare tagit fram ett gemensamt team, vars syfte var att 

framföra genusfrågor och jämställdhetsfrågor. I projektet har företagen även fastställt att göra 

en satsning på att förbättra den interna jämställdhetskommittén och valde att göra det 

tillsammans med Mälardalens högskola (www.esf.se 1b, 2014-01-16). Styrgruppen för EU-

projekt Sala Industrier bestod av Ludvig Bernardsson från Karlssons Spools, Helene Karlsson 

från Karlssons Spools som projektledare, Jakob Vannfält från Metso, Claes Göran Färnqvist 

från Färnqvists, Marita Sundh från Grimaldi, Erik Lindhult från Mälardalens högskola och 

Anders Johansson från Företagarcentrum. 

2.2 Tidigare undersökning 
En liknande studie på c nivå har gjorts av Kumpula& Samuelsson (2009). Deras studie 

byggde de på de tidigare utbildningar som Karlsson Spools tog del av ifrån EU Projektet. Det 

har påverkat författarens frågeställningar och tankar. Denna studie kan ses som en mer 

inträngande behandling av c uppsatsen men med nytt syfte och frågeställningar samt att i 

http://www.esf.se/
http://www.esf.se/
http://www.esf.se/
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denna ingår det fler företag att undersöka jämfört med den tidigare studien I den tidigare 

studien ingick det ett enda företag (Karlsson Spools). Kumpula & Samuelsson (2009) insåg av 

resultatet i deras arbete att rätt kommunikationen är en viktig kugge i organisationen samt att 

den ska kommuniceras som dialog och inte monolog. Att brist på delaktighet från anställdas 

sida i de beslut som fattades av ledningen, och att kommunicera ut visionen var viktiga 

slutsatser (Kumpula och Samuelsson, 2009). Att skapa en lärande organisation sker enligt 

Kumpula& Samuelsson (2009) inte över en natt, utan det krävs engagemang, samspel och tid 

från anställda och ledningen. 

2.3 Salagruppen deltagande företagen 
Helene Karlsson anställd hos Karlsson Spools och under projektets gång var kontaktperson 

för EU projekt Sala Industrier nämner att företagen som var med och startade (EU projekt 

Sala Industrier) var fem olika företag från olika branscher, Färnqvists Inredning AB, 

Grimaldis Mekaniska Verkstad AB, Karlsson Spools, Metso minerals, samt ett företag vid 

namn Smedjan som valde att hoppa av pga. likviditetsproblemen som gjorde att företaget inte 

kunde få bidrag till utbildningen förrän utbildningen var genomförd. Det började enligt 

Helene Karlsson med att de kom i kontakt med företagarcentrum i Sala som informerade dem 

om ESF projektet, vars syfte var att vända sig till företag som var i varsel situation. Helene tar 

upp ett exempel: företaget hon arbetar för ”Karlsson Spools” hade sagt upp ca 85 % av alla 

anställda och många av dem hade långa uppsägningstider. Samtliga företag satt i detta läge 

med varsel, uppsagd personal och för lite att göra. Vilket gjorde att en samarbetsgrupp från de 

olika deltagande företagen startades upp. Enligt EU projekt Sala Industrier slutrapport 

(Helene, 2011-05-19) har företagscentrum i Sala haft ett aktivt samarbete i form av likvida 

medel, skrivandet i ansökan, roll som sekreterare vid Salagrupp styrelsemöten och att de 

bidrog starkt till att projektet startade igång. Här nedan kommer en övergripande beskrivning 

av deltagande företagen. 

2.3.1 Färnqvists Inredning AB 
Enligt Färnqvists Inredning egen hemsida (www.farnqvists.se 1a, 2014-01-16)har 

familjeföretaget vars kontor ligger i Sala gått från möbelfabrik till specialist inom alla typer 

av inredningssnickerier. Företaget sysslar med allt från butiksinredningar, kyrkbänkar, 

bänkinredningar till konferensbordsskivan till den gemensamma nordiska ambassaden i 

Berlin. Förutom nytillverkning utför företaget bl.a. Skadereparationer, renovering av 

byggnadshistorisk samt egen tapetsering (www.farnqvists.se 1a, 2014-01-16)Deras 

huvudkompetens ligger i de yrkesskickliga snickare som är grunden för verksamheten. De 

arbetar dessutom med det så kallade CAD-ritningar, vilket underlättar för både företaget och 

kunderna och tar bort felmarginaler som uppstod innan införing av CAD programmet 

(www.farnqvists.se). Enligt EU projekt Sala Industriers slutrapport (Helene, 2011-05-19) tog 

Färnqvist inredning AB beslutet för deltagandet för att kunna effektivisera företaget och 

utnyttja alla utbildnings möjligheter (ibid.).  

2.3.2 Grimaldis Mekaniska Verkstad AB 
Grimaldis Mekaniska Verkstad AB som finns i Köping bildades 1973av Salvatore Grimaldi 

som gjorde flera företagsköp sedan år 1988 bl.a. köptes företaget Karlsson Spools upp, genom 

detta uppköp blev dem en del av Grimaldi Industrikoncernen. Enligt Grimaldis hemsida 

http://www.farnqvists.se/
http://www.farnqvists.se/
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(www.grimaldi.se 1b, 2014-01-16) har de ca 50 anställda, vilka har tjänster med kvalité och 

omsorg som huvudkompetens. De tillverkar bl.a. ringformiga precisionskomponenter och 

omsätter idag runt 80 miljoner kronor(www.grimaldi.se 1b, 2014-01-16). 

Enligt EU projekt Sala Industriers slutrapport (Helene, 2011-05-19) hade deltagandet från 

företagen varierat, Grimaldis var tänkt att flytta sin verksamhet till Sala, företaget hade haft 

under projektets gång tre olika chefer, vilket påverkade deltagandet, det fanns också hinder i 

form av långa sträckor till de gemensamma utbildningarna. Grimaldis valde att prioritera 

produktionen före utbildning.   

2.3.3 Karlsson Spools 
Karlsson Spools AB ingår i Grimaldi Industrikoncernen. Företaget bildades 1955 och har idag 

ca 50 anställda i Sverige, varav 12 kvinnor och 38 män och ca 110 personer i 

tillverkandefabrik i Kina, Fram till hösten 2008 hade företaget ca 102 personer jämfört med 

dagens 50 (Avser Sala). Arbetsuppgifter och spetskompetens enligt verkställande direktör 

Ludvig Bernhardsson är internationella affärer, försäljning, produktionsteknik och logistik. 

Inom produktionsteknik är det framförallt skärande bearbetning och slipning som är 

spetskompetenser. Företaget tillverkar bl.a. spolar för hydrauliska ventiler som används i 

hydrauliska maskiner, den största andelen av tillverkning med ca 98 % går på export. Enligt 

(vakanser.se 1b, 2014-01-16) har företaget en produktionslinje och anställda som kan klara 

fräsning av maskiner, CNC svarvning, mynta, behandling induktion värme och pläterring. 

Enligt EU projekt Sala Industriers slutrapport (Helene, 2011-05-19) tog företagets ledning ett 

beslut som gick på att genomföra så många utbildningar som möjligt, detta gjordes för att 

göra företaget konkurrenskraftigare inom kunskap samt höja personalens förståelse vad det 

gäller kvalitet och miljö (ibid.). 

2.3.4 Metso minerals 
Metso Minerals AB ingår i den finsk ägda Metso-koncernen, som totalt har ca 30 000 

anställda, under 2010 uppgick Metso AB omsättning till 5 552 miljoner Euro (www.dittval.nu 

1a, 2014-01-16). Enligt Vice presidenten Jakob Vannfält i Metso Minerals AB, hade företaget 

före finanskrisen ca 230 anställda jämfört med dagens 255 anställda varav 61 kvinnor och 187 

män (april, 2011). Av dem 255 anställda arbetar ca 75med tillverkning medan övriga inom 

teknik och administration(www.metso.com 1a, 2014-01-16). Företaget Sala maskinfabrik 

bildades 1889 och ingår sedan 2001 i Metso Group. Metso är en världs omfattande tillverkare 

och leverantör av teknik och tjänster för Gruv, bygg, återvinnings samt massa och 

pappersindustrin, vad företaget erbjuder kunderna är enligt Jakob mineralberedningssystem, 

anrikning och slurry pumpar. Enligt Metsos hemsida och Jakob Vannfält ligger den mänskliga 

kompetensen i de engagerade och drivna människor vars syfte att göra lönsamma framsteg 

samt att generera produktiva lösningar som höjer produktiviteten och bättrar på kvaliteten hos 

kunders verksamheter. Yrkeskompetensen inom företaget finns i form av Svarvare, 

konstruktörer, NC-operatörer, produktionstekniker, ekonomer, montörer, ingenjörer, 

marknadsförare, säljare och administrativ personal(www.metso.com). Metso Minerals som är 

projektets största företag har enligt EU projekt Sala Industriers slutrapport (Helene, 2011-05-

19) prioriterat produktionen när konjunkturen svängde för branschen.  

http://www.grimaldi.se/
http://www.grimaldi.se/
http://www.dittval.nu/
http://www.metso.com/
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3 Teori 
Under detta avsnitt kommer en teoretisk referensram att introduceras där lärandemiljöer, 

kompetensutveckling, information och kommunikation, diskuteras som centrala tema. Efter 

detta presenteras formellt och informellt lärande samt innovation vilka är relevanta begrepp i 

studiens syfte. De olika enkäter och frågor som ställdes till opponenterna i denna 

studiebygger just på dessa begrepp som är relevanta för att svara på uppsatsens syfte. I 

förhållande till andra tidigare studier kan teori avsnittet skilja sig vilket kan påverka 

slutsatsen. 

3.1 Lärandemiljö 
Under senare år har forskare fokuserat på betydelsen av arbetsplatsmiljö för lärandet. Många 

av de forskare har titta på hur utformning av arbetsplatsen kan påverka anställdas lärande och 

genom det dagliga arbetet (Ellström, Ekholm, & Ellström, 2008) därför har många frågor i 

enkäterna byggts på denna begreppet. 

När begreppet lärandemiljö används leder tanken enligt Svensson (2005)  till en miljö till ett 

eller flera subjekt. Lärande sker kontinuerligt, den äger inte rum på en speciell plats och tid 

utan sker i både formella och informella lärandemiljö (Björklid, 2005). Begreppet 

lärandemiljö hänvisar enligt Ellström, Ekholm, och Ellström (2008) till de villkor, praxis och 

struktur i en organisation som kan underlätta eller hindra lärande i och genom arbete på en 

särskild arbetsplats. Svensson menar att miljön framställs i termer av egenskaper och 

kvaliteter som människor relaterar till. Svensson hävdar att det finns två viktiga aspekter vad 

det gäller lärandemiljö: 

 Den första och dominerade är de värderingar som delas av ett kollektiv och som styr 

lärandet, det gäller exempelvis prestation, lärandet, kompetens, utbildning, relation, 

kommunikation med mera. 

 Kulturelement är den andra aspekten som utgör innehållet i lärandet såsom synsätt, 

kunskaper och färdigheter vilka påverkar den kompetens som utvecklas. (Svensson, 

2005) 

3.1.1 Lärande organisation 
Ekman (2004) hävdar att begreppet lärande är ett väldigt positivt laddat begrepp vilket kan 

jämföras med betydelsefulla värden som den enskilda människan håller högt, som exempelvis 

förbättring, oberoende, återspegling, förändring och klokhet. Samtidigt är begreppet lärande 

organisationen en viktig pelare ifall ledningen kan dra nytta av den genom att definiera 

organisationsförändringar som lärandeprocesser. 

Utbildning och kompetensutveckling kommer i framtiden att pågå ständigt, vilket förändrar 

grunderna för utbildningsinstitutionerna (Albinsson, 2002, s. 26). Enligt OECD räknas 

utbildning idag som konsumtion och inte som en investering, men OECD menar att det är 

olyckligt att det ska vara på det sättet, istället för att se utbildningen som kanske den 

viktigaste investering en organisation kan göra. 

Albinsson (2002, s. 36) menar att lärande inom organisation alltid har ägt rum och en allt 

större uppmärksamhet för detta lärande har sedan 1970-talet växt fram även i 

organisationslitteratur. Detta har gjort att en stor mängd litteratur som tar upp lärande 

organisation har utkommit, vilket ledde till uppkomst av många olika definitioner.  
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Docherty (1996, s. 32) menar att även om det finns olika definitioner och infallsvinklar, så är 

grundprincipen för lärande organisation densamma och att det organisatoriska lärandet är en 

process som innebär följande: 

 En förändring av organisationens kunskapsbas. 

 Ett samspel mellan den enskilde och organisationen. 

 Processen tar hänsyn till nuvarande föreställningar eller mentala modeller i 

organisationen. 

 Processen bidrar till att anpassa det inre systemet till omvärlden eller ge en ökad 

förmåga att lösa problem. 

Enligt Ekman (2004) har det gjorts många olika studier av olika forskare, vilka ville mäta 

effekten av den lärande organisationen men ingen har ännu kunnat avslöja ett mätbart samt 

hållbart resultat. Detta enligt Ekman (2004) förklarar att den lärande organisationen är en 

tanke eller idé som kan påverkas och läras in med nästan vilket innehåll som helst beroende 

på vilka intentioner och perspektiv organisationen har (Ekman, 2004). 

3.2 Formel och informellt lärande 
Enligt Svensson (2005) finns det både formella och informella inlärningssätt. Kock (2010) 

beskriver dessa två former av lärande på detta sätt; 

Formellt lärande: är den inlärning som sker i en organiserad och strukturerad miljö i form av 

interna eller externa kurser, dvs. planerade aktiviteter för lärande som är finansierade av 

arbetsgivaren och äger rum under arbetstid (Kock, 2010, s.101). Formellt lärande 

karaktäriseras av en hög grad av planering och organisering. Informellt lärande: det är den 

inlärning som sker i det dagliga livet samt av olika andra aktiviteter under tiden man befinner 

sig på arbetet i form av exempelvis deltagande i grupparbete, utvecklingsprojekt, 

arbetsplatsmöten, jobbrotation med mera. Den betraktas ha en låg grad av planering och 

organisering (ibid.).  

Albinsson (2002, s.117) menar att lärandet påverkas av bl.a. känslor, av rädsla och behov. Å 

ena sidan hävdar Albinson att om ett mål ska nås, exempelvis om vi vill nå högre status i 

organisationen, behöver vi lära oss nya kunskaper och färdigheter, men å andra sidan känner 

vi det obehagliga i det ovana, det främmande och det utmanande, vilket kan leda till en 

osynlig kamp mellan personalens olika status. Lärandet kan enligt Albinson innebära flera 

risker för den enskilde och organisationen. Farell & Mavondo (2004) menar att flera studier 

visar att nedskärningar på personal leder till att den kvarvarande personalen får mindre tillit 

för ledningen och lägre arbetsmoral jämfört med läget innan nerskärningarna. Albinsson 

(2002, s.117) menar att de faktorer som påverkar lärandet i organisationer kan antingen 

fungera som drivkraft eller motkraft. Exempelvis nedskärningar som gör att vissa anställda 

kämpar hårdare och visar sina bästa sidor för att behålla sina platser i organisationen, medan 

de som förlorar platsen kan känna en stor besvikelse och en viss övergivenhet. Om 

organisationen vill motverka detta är det enligt Farell & Mavondo (2004) en viktig åtgärd att 

ledningen delar med sig av organisationens vision. 

Farell & Mavondo (2004) hävdar att lösningar på det akuta problem som nedskärningar utgör, 

istället för en omstrukturering, kan ha en negativ effekt på lärandet. De nedskärningar som 

görs med det ekonomiska resultatet i sikte hör också till den negativa effekt som kan påverka 

lärandet i organisationen (Farell & Mavondo, 2004). 
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För att säkerställa att ökat intresse och yrkeskompetens ska utvecklas hos individen samt 

upptäckas och tas tillvara i verksamheten, är det enligt Kock (2010 s.102) viktigt att arbeta 

med samordning av olika strategier. För att skapa goda förutsättningar för lärande finns det 

enligt Ellström (1992) en viktig aspekt som går ut på att blanda ihop informellt lärande med 

planerad utbildning. De förutsättningarna nås om lärandet innehåller möjlighet till 

kommunikation och diskussion mellan personal som berörs av utbildningen. 

3.3 Kompetensutveckling 
Det system av åtgärder som används för att förbättra arbetsgruppers eller medarbetares 

kompetens inom ett visst område kallas för Kompetensutveckling (Docherty, 1996). Enligt 

Kock (2010 s.21) finns det en stor tilltro till meningen av satsningar på utbildningar och andra 

former av kompetensutveckling. Dessa satsningars huvudsakliga argument är, enligt Kock, 

produktions ekonomiska. Dessutom ses dessa satsningar som en nyckelfaktor bakom företags 

konkurrenskraft, produktivitetsutveckling och innovationsförmåga. Betydande belopp satsas 

av både privata företag och offentliga organisationer på utbildning och kompetensutveckling 

av personal (Kock, 2010 s. 11). Enligt SCB (www.scb.se 1b, 2014-01-16) deltog år 2010 ca 

tre miljoner personer i någon form av personalutbildning. Ur könsperspektiv var kvinnors 

deltagande högre än mäns med ca 47 procent av de sysselsatta, medan 41 procent av 

sysselsatta män deltog i någon form av personalutbildning. Under år 2008 investerades enligt 

SCB ca 70 miljarder kronor på kompetensutveckling av personal. Kock (2010 s.11) hävdar att 

mindre företag satsar på kompetensutveckling, men mindre i form av kurser och utbildningar 

utan som möjligheter till informellt lärande. Kompetensutveckling ses, enligt Kock (2010 

s.161), inte som en linjär process utan som ett samspel mellan arbetsplatsers lärmiljö, 

strategier och effekter av kompetensutveckling. 

3.3.1 Lärande och kompetensutveckling under nedskärningar 
På senare tid har många organisationer blivit tvingade till ekonomiska nedskärningar i 

personalstyrkan på grund av finanskrisen som dragit över världsekonomin, detta har på olika 

sätt återspeglat sig på de organisationer och anställda som blivit påverkade av finanskrisen. 

De företag som ingår i denna studie har drabbats av finanskrisen och fick många av sina 

anställda varslade efter att finanskrisen slog till. Detta har påverkat på många sätt de 

inblandade organisationer samt påverkade deras lärande och miljö. 

När en sökning görs på nedskärningar hittas det en mängd studier och böcker som tar upp 

ämnet, men en sökning på lärande organisationer vid nedskärningar ger inte många träffar. 

Större delar av dessa studier och böcker riktar sig mot vad som händer med personalen som 

lämnar företagen under kristiderna, vilket gör att mindre fokus läggs på kvarvarande personal 

i organisationer. 

Nedskärningar syftar till enligt Budros (1999) att en organisation gör en frivillig eller 

påtvingad handling för att dra ner på omkostnader under olika omständigheter. När en 

nedskärning sker, förväntas av en minskad personalstyrka utföra flera arbetsuppgifter, vilket 

kan leda till att personalen måste höja kompetensen i andra arbetsuppgifter istället för att ha 

en enda spetskompetens, denna omstrukturering innebär en förändring i organisationens 

struktur (Budros, 1999). 

http://www.scb.se/
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3.4 Genusperspektiv i förändringsprocess 
Denna teori har lagts in i detta arbete för att kunna belysa och dra fram lärdomar och 

kunskaper så de vidare kan användas i praktiska förändringsprocesser, samt att framföra för 

EU projekt Sala gruppen, som arbetar med jämställdhetsfrågor, information som kan vara av 

värdefull vikt, för dem och för vidare studier.  

Jämställdhet är ett begrepp som framkallades och kom i användning under 1960 och 1970 

talet och blir alltmer används nu i de flesta instanser och forum, begreppet förknippas med 

olika köns relationer till varandra (Amundsdotter, 2010). 

Mark (2002) menar att makten mellan kvinnor och män är ojämnt fördelad till männens 

fördel. Hon förklarar vidare att relationen mellan könen är föränderlig och att ett 

genusperspektiv på jämställdhetsarbete innebär att analysera relationerna mellan kön och 

makt i en organisation. Amundsdotter (2010) menar att genusforskare inte är synnerligen 

verksamma i praktiska förändringsprocesser.  

3.5 Innovation  
Det finns enligt Garcia och Calantone (2001)en uppsjö av definitioner för innovation och vad 

som karaktäriserar innovation, vilket har lett till en olikartad begreppsdefinition om vad 

innovation är och vad som är innovativt. Tidd och Bessant (2009) hävdar att innovation är en 

sammanställning, som uppstår hos en arbetsgrupps kreativa kombination av olika inställningar 

och kunskapsområden. Enligt Tidd och Bessant (2009) handlar innovation i huvudsak om 

förändring och lärande, förändringar som kan vara av mindre storlek eller stora radikala. 

Dessa förändringar upplevs ofta som tröttsamma, riskfulla och kostsamma. Rogers (2003) I 

boken ”Diffusion OF Innovations” motsätter sig radikalt uppfattning till de flesta andra teorier 

om innovation. Rogers menar att istället för att inrikta sig att övertala individer att förändras 

då man ser innovationer som i första hand som revolutionära eller "nygamla" förändringar av 

produkter och beteenden. Vilka passar bättre för individers och gruppers behov så bör istället 

själva innovationerna förändras och inte individen. Rogers (2003) menar att spridning av en 

innovation görs oftast genom opersonliga marknadsföringsmetoder som reklam och media 

framställningar. Eftersom användning av nya produkter eller beteenden innebär hantering av 

risk och osäkerhet, är oftast människor vi personligen känner och litar på samt de som har 

testat innovationen själva, vilka kan ge oss trovärdig information om implementering av 

innovation, samt att förändringen inte kommer att resultera i osäkerhet, förödmjukelse, 

ekonomisk förlust eller bortkastad tid (ibid.). 

Erkännande, belöningar samt respekt inom organisationen bidrar enligt Isaksen och Tidd 

(2006) till hög och bättre resultatet inom organisationens medlemmar vilket i sin tur påverkar 

resultatet på ett positivt sätt, för att styra företagets arbetare behövs det en bra ledare/chef, 

huruvida denna ledare har blivit chef är inte viktigt, det viktiga är att han eller hon passar i 

rollen som ledare. En sådan ledare ska uppmuntra nya idéer och skifta å nya metoder samt 

lyssna på alla idéer från alla grupp medlemmar. Den ska också arbeta vidare med att få stöd 

och resurser inom och utanför organisationen (Isaksen & Tidd, 2006). En bra ledare måste se 

till att leda men inte bestämma samt att alla anställda eller engagerade i utvecklingen bör delta 

i beslutsprocesser. Genom att involvera alla i identifikation av utmaningarna kan vara ett av 

de bästa sätten att uppmuntra innovation (Isaksen & Tidd, 2006). 



 

10 

 

3.6 Information och Kommunikation 
Genom att överföra information sker en process mellan två enheter, processen kallas för 

kommunikation (Marilyn, 1992). Marilyn menar att kommunikation behöver både en 

avsändare och en mottagare. Kommunikation kan ta olika former och bestå av olika 

metoder/sätt t.ex. språk, kroppsspråk, ljud, kontakt, bilder, video, ögonkontakt, skrivande 

m.m. Kaufmann och Kaufmann (2005, sid. 352)definierar begreppet kommunikation och 

menar att "kommunikation är den process där en person, som är sändaren, kommunicerar ut 

information (budskap) till en annan person, som är i detta fall mottagaren, som i sin tur 

behandlar informationen för att får en förståelse om budskapet”.   

Missuppfattningar kan lätt uppkomma i kommunikationer (Marilyn, 1992). När 

missuppfattningar sker, uppstår enligt Marilyn ett visst missnöje och situationen upplevs som 

obehaglig för de inblandade parterna och detta kan leda till konflikter. Människor brukar 

under behandling av informationen associera till tidigare erfarenheter och upplevelser, därför 

kan informationen upplevas på ett visst sätt beroende på de erfarenheter som mottagaren har 

(Marilyn, 1992). Därför är det viktigt att skilja mellan information och kommunikation, samt 

att välja den kommunikationsstil som passar budskapet, dels för att nå fram till mottagaren på 

bästa sätt och dels för att konflikter inte skall uppstå (Marilyn, 1992). 

3.7 Praktisk kunskap 
Idag finns det ett stort behov av att utforska kunskap som finns i organisationer för att sedan 

utnyttja den genom att snabbt sprida denna kunskap i organisationen (Zack, 1999). För att en 

organisation ska hålla sig högre upp och stanna kvar i täten samt öka produktiviteten och 

flexibiliteten, måste organisationen utveckla sin förmåga att ta fram, behålla samt utveckla 

kunskap hos organisationens medarbetare. Därför ska organisationer synliggöra den kunskap 

som finns hos medarbetarna. (Grönhaug & Nordhaug, 1992). 

Enligt Bornemark och Svenaeus (2009, s.12) finns det många sätt att definiera och utforska 

praktisk kunskap. Denna kunskap kan vara av många olika former och finns där människor 

lever och verkar. De menar att människans kropp lär sig olika kunskaper som automatiskt 

används i olika aktiviteter t.ex. uppstigandet ur sängen, cykelturen till jobbet, påklädnad osv. 

Vanligast och mest kända formen är den kunskap som används i samband med arbetslivet, 

vilket är den kunskap som främst påverkas av olika utbildningar, kunskapsuppgradering, 

kompetensutveckling och den lärandemiljö människan befinner sig i (Bornemark & Svenaeus, 

2009).  

Teorin kommer att användas som vägledning i detta arbete, vilket spetsar studiens resultat och 

ger den ett viss värde i form av slutsatserna som påverkas av ett samspel mellan teori, metod 

och analys.  
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4 Metod 
Under detta avsnitt kommer författaren att ta upp och beskriva de olika metoder som valdes 

för att kunna avläsa data vilka samlades in i form av enkäter, intervjuer samt litteratur, för att 

klara av studiens syfte och frågeställningar. 

4.1 Metodbeskrivning 
De huvudsakliga metodvalen har varit en blandning av den naturvetenskapliga (positivistiska) 

samt humanvetenskapliga (hermeneutiska)metoden med en både kvantitativ och kvalitativ 

inriktning, men olika arbetssätt inom de valda metoderna har krävts under olika faser av 

arbetet. Undersökningens primärdata är uppdelade i två insamlingar i form av kvantitativa 

enkäter och kvalitativa intervjuer, medan sekundärdata bygger på de böcker och vetenskapliga 

artiklar som använts som källor i arbetet. Svenning (1996) menar att en kombination av olika 

metoder ökar tillförlitlighet och kvalitet på en undersökning eftersom svaren från 

undersökningen samlas in från olika håll. Därför var en kombination av både kvalitativ och 

kvantitativ metod lämplig för undersökningen. Nedan kommer en bättre förklaring av 

metodvalet och hur författaren har gått tillväga samt gett ett källkritiskt förhållningssätt. 

4.1.1 Litteratursökning 
Under arbetets gång har olika information källor använts för att belysa arbetets syfte och 

frågeställningar. Olika sökmotorer och sökord användes för ändamålet. Sökord som: ESF, 

kompetensutveckling, lärandemiljöer, varsel, nedskärningar, kunskap, information och 

kommunikation, formellt och informellt lärande, innovation, företagsinformation, kvalitativ, 

kvantitativ, primär och sekundärdata, metodval, vetenskapliga metoder, validitet och 

reliabilitet, urval, intervju, enkät m.m.  

4.1.2 Förstudie 
En liknande studie på c nivå har gjorts, det har påverkat författarens frågeställningar och 

tankar. Den nya studien kan ses som en fördjupning av c uppsatsens syfte och 

frågeställningar, då fler företag har undersökts jämfört samt att frågeställningar och syfte 

skiljer sig åt.  

4.2 Val av metoden 
Bryman (2008) hävdar att när det gäller forskningsstrategi finns det skillnader mellan 

kvalitativa och kvantitativa undersökningar och att de olika synsätten används när det gäller 

analys av data. Enligt Bryman (2008, s. 48) utgör forskningsmetod en teknik för insamlande 

av data. Ett flertal instrument kan användas, t.ex. enkäter eller ett strukturerat 

intervjuformulär. Studiens syfte ska uppnås med hjälp av en enkätundersökning i en 

kvantitativ enkätmetod. En kvantitativ studie arbetar med numeriska uppgifter. För att kunna 

sätta siffror på samhällsfenomen krävs det att de har bestämda egenskaper (Eriksson och 

Wiedersheim-Paul 2006, s. 120) vilket fanns i de enkäter som formades efter en numerisk 

skala. Studien består också av en fallstudie som karakteriseras av en kvalitativ textanalys med 

bearbetat och obearbetat material i form av intervjuer med medarbetare i de olika företagen. 

En blandning av kvalitativ och kvantitativ metod valdes ut dels för att den kvalitativa metoden 

tillåter större närhet till forsknings objekten och dels för att den kvantitativa metoden ger mer 

enhetliga resultat än de kvalitativa metodansatserna (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2006). 
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4.2.1 Analytisk induktion 
Författaren har valt att använda sig av analytisk induktion som metod för att välja fram samt 

specificera teorin så den passar den pågående studiens kvalitativa del. 

 

Kvalitativa forskare har enligt Bryman (2010, s. 99) en benägenhet att stödja metoder och 

tillvägagångssätt som betyder att man väver samman teori och empiriska studier. För att 

undvika att dra för snabba slutsatser eller rita en felaktig förhandsbild av de frågor som ska 

studeras, brukar man inte specificera teorin i förväg (Bryman, 2010, s. 99). En analytisk 

induktion är en av de mest anförda tolkningar om den kvalitativa forskarens syn på koppling 

mellan teori och empir. Termen myntades enligt Bryman (2010) av Znaniecki (1934) och ett 

av de mest kända exemplen på undersökningar som utgått från analytisk induktions olika steg 

är enligt Bryman (2010) en studie av narkotikamissbruk som gjordes av Lindesmiths (1968). 

Enligt Bryman så var de grundläggande steg ur analytisk induktion som Lindesmiths använde 

sig av: 

 Preliminär definition av problemet 

 Hypotetisk förklaring av problemet 

 Undersökning av fall för att se hur dessa stämmer med hypotesen. 

 Vid bristande överensstämmelse (a) omformuleras hypotesen (b) och omdefinieras 

problemet för att utesluta negativa fall. 

 Hypotesen anses verifierad när ett antal fall har granskats; negativa fall kräver 

ytterligare revidering och omformulering. 

 Det hela fortsätter tills man inte längre stöter på några negativa fall och då kan man 

upprätta ett allmängiltigt samband. 

 

4.2.2 Kvalitativt och kvantitativt 
Författaren hav valt att ha en blandning av de kvalitativa samt kvantitativa 

forskningsstrategierna för att denna studie är en blandning mellan dessa två i form av enkäter 

och intervjuer. 

 

Enligt Bryman (2008, s.554) rymmer kvalitativa undersökningar aspekter av den 

naturvetenskapliga modellen, medan undersökningar av den kvantitativa typen rymmer 

aspekter av ett tolkande synsätt. Bryman (2008, s.555) menar att även om det finns många 

skillnader mellan de två forskningsstrategierna, så finns det en hel del exempel på 

undersökningar som överbygger denna uppdelning, framför allt genom en kombination av 

metoderna eller strategierna. 

4.2.3 Validitet och reliabilitet 
Dessa två verktyg valdes av författaren för att kunna urskilja det rätta verktyget för att lösa 

ett visst problem samt att kunna se om undersökningen blir densamma om undersökningen 

genomförs på nytt eller om den påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar. En 

mätning är tillförlitlig om svaren fortsätter att vara desamma över tiden. 

Validitet är ett verktyg som mest används i kvantitativa forskningstyper men som på senare 

tid använts i kvalitativa metoder. De här två begreppen validitet och reliabilitet är kända inom 

forskningsvärlden, särskilt hos den kvantitativa metoden(positivistisk tradition). De används 
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oftast för att verifiera all datainsamling och testa de olika tekniker som användes under 

forskningen och se hur resultatet uppkom, särskilt när det gäller att få en tolkning om hur väl 

forskningens kvalité mäts (Wedin och Sandell, 2003).  

Det svåra med validitet som instrument är att använda de rätta instrumenten som finns under 

validitetsprocessen. Ett exempel är att det inte går att se alla problem som spikar när en 

hammare finns i handen, ibland ska en skruvdragare användas eller en såg etc. Alltså om ett 

verktyg fungerar vid ett visst tillfälle så kanske det inte passar vid ett annat tillfälle. (Wedin 

och Sandell, 2003). För att uppnå hög validitet ska de rätta instrumenten väljas för att ta reda 

på den information som gynnar syftet och frågeställningen t.ex. enkäter eller intervjuer. 

Intervjuerna utfördes i form av halvstrukturerade intervjuer för att öka sannolikheten att 

informationen tolkades på ett korrekt sätt. Mer specifikt om hur enkäterna och intervjuerna 

skedde redogörs för i detalj under datamaterial och datainsamlingsstycket i metodavsnittet. 

Enligt Bryman (2008) rör reliabilitet (tillförlitlighet) frågan om huruvida resultaten från en 

undersökning blir densamma om undersökningen genomförs på nytt eller om de påverkas av 

slumpmässig eller tillfälliga förutsättningar. Bristande reliabilitet kan vara ett stort problem 

som kan hota validiteten i många forskningar som görs och den går ut på att testa olika 

slumpmässiga sticktester i forskningen och beroende på vilken del av forskningen som 

undersöks så får man olika resultat på reliabilitet. Exempel på bristande reliabilitet är att 

slarva med datainsamlingen, eller att människor fortfarande används som mätinstrument, 

vilket kan leda till felaktiga uppfattningar eller slutresultat. Därför är det viktigt att man ska 

hitta de deltagare som uppfyller vissa krav och har en viss kunskapsnivå om ämnet man ska 

undersöka eller forska om (Wedin och Sandell, 2003). 

Wedin och Sandell (2003, s. 35) menar att om man kan uppnå perfekt reliabilitet är detta 

ingen garanti för att undersökningen är meningsfull. Reliabilitet är i andra hand det verktyget 

eller begrepp som används vid noggrannare mätning. Ett valid mått måste vara reliabelt, men 

det gäller inte det omvända. Med andra ord så är validitet och reliabilitet invecklade begrepp 

när de ska appliceras. En mätning är tillförlitlig om svaren fortsätter att vara detsamma på 

samma sätt över tid. I det här fallet kommer man att ha hög tillförlitlighet, samtidigt som ett 

test är tillförlitlig om repeterade mätningar ger olika resultat även om det inte finns några 

stora förändringar i den forskning som mäts (ibid.). 

4.3 Dataanalys och tolkning 
Studien bygger på både kvalitativ och kvantitativ data, data bildas av enkäter, intervjuer, 

texter, beskrivningar, händelser m.m. därför har olika tolkningsansatser valts för att få ut så 

mycket som möjligt av studiens data. 

4.3.1 Deduktivt och induktiv ansats 
Under studiens tid kom författaren över olika synsätt och idéer över hur studien ska ske samt 

olika teorier som passar dessa idéer, därför har deduktivt och induktivt ansats valts med i 

denna studie för att underlätta att välja de rätta teorierna och hypoteserna under studiens tid. 

Då studien är pågående kommer det fram nya synsätt och teorier som ändras varefter. 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006, s. 83) menar att forskningsarbete skiljer sig åt om man 

arbetar med empirin som utgångssätt. För att man ska kunna dra slutsatser, finns det två olika 

teorier eller angreppssätt som man brukar använda sig av, framförallt i studier och 

undersökningar med deduktiv eller induktiv ansats.  
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Deduktiv teori representerar den vanligaste uppfattning om förhållandet mellan teori och 

praktik när det gäller samhällsvetenskap. Det betyder att utifrån de teorier och det man vet 

inom ett område, härleder forskare olika hypoteser som ska underkastas en empirisk 

granskning (Bryman, 2008; Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2006). Bryman och Eriksson 

och Wiedersheim-Paul menar att med ett induktivt angreppssätt är teorin resultat av det man 

har kommit fram till från forskningsinsats, det betyder att man drar generaliserbara slutsatser 

med observationer som underlag. 

 
Figur 2: Induktiv och deduktiv ansats 

4.4 Källkritiskt förhållningssätt 
Detta förhållningssätt har använts i denna studie av författaren för att kunna mäta om källor 

som används i denna studie är valid, har relevans för frågeställning samt om den är reliabel. 

 

Alvesson och Sköldberg (2008, s. 218) menar att ett vanligt problem av material uppstår t.ex. 

när olika eller motstridiga uppgifter förekommer och när uppgifterna verkarosäkra av en eller 

annan orsak, det kan vara att respondenterna är eller blir påverkade av andra personer eller att 

lång tid sedan den händelse eller satsen man forskar om inträffade. Det kan vara svårt att koda 

om kvalitativa variabler till siffror för att statistisk analys ska vara möjlig. Beroende på vilken 

typ eller metod man använt sig av. En kritisk synpunkt mot mät eller registrerbarhet är 

naturligtvis som t.ex. observerbarhet via instrument, även sådan mätning är i behov av 

tolkningar (Alvesson och Sköldberg, 2008, s. 33). 

 Det finns enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) olika variabler med källkritik för att 

mäta om källan är: 

1. Om den är Valid: om källan mäter det den utgör att mäta. 

2. Om den har relevans: om den är väsentlig för frågeställning. 

3. Om den är reliabel: om den är fri från systematiska fel variationer. 

 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) hävdar vidare att det kan vara svårt att klassificera 

källorna mot dessa tre förhållanden, men man bör åtminstone skaffa sig en subjektiv 

uppfattning om källornas validitet, relevans och reliabilitet. För att lösa de källkritiska 

problemen har ett antal olika metoder använts i denna studie, men författaren av detta arbete 

är medveten om att det kan förekomma företeelser som kan stå utanför den lösningsramen 

eller metoderna vilket kan påverka studiens vetenskapliga resultat. 
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4.5 Datamaterial 

4.5.1 Enkätundersökning 
Enkät undersökning har använts av författaren i denna studie för att samla in så många svar 

som möjligt under så kort tid som möjligt då denna form av datainsamling passar studiens 

syfte. En enkät är ett sorts verktyg eller instrument som används av forskare, företag, 

organisationer, skolor m.m. genom att ställa vissa frågor för att få fram vissa svar. Enkäter lär 

vara ett billigare och lättare alternative att utföra och skicka ut till respondenterna. 

Enkätmetoden har ganska stora likheter med en intervjumetod, båda har frågor och förväntar 

svar samt syftet att problem finns för att lösas. Men vid enkätformulering ska vissa saker 

stämma in och man bör tänka på vissa frågor vid konstruktionen av enkätfrågor för att det ska 

resultera en lyckad undersökning: t.ex. syfte och problemformulering ska kunna lösas av 

enkätens resultat, svarsalternativen i enkäterna ska begränsas för att kunna ge ett 

överblickande resultat (objektivt).  

Enligt Wedin, Sandell (2003) bör ett språk som uppfattas på samma sätt av alla deltagare 

användas i undersökningen, ge inga antaganden och vara neutralt. Låt inte dina åsikter 

påverka deltagarnas resultat. Studera liknande undersökningar och lär dig av deras misstag 

och vad de haft framgång i. Hur många som ska ingå i undersökningen är en ganska viktig 

fråga och hur ett stickprov tas ut, gör det lättare för deltagarna i undersökningen att svara på 

frågorna och att kunna skicka tillbaka dem utan större ansträngning eller utan större förlorad 

tid eller pengar (Wedin och Sandell, 2003). 

En fördel med enkäterna är att man kan nå ut i mycket större utsträckning än lokalt och få 

med olika deltagare än vad en intervjumetod kan göra, men det gör att man kan få mycket 

olika svar beroende på bakgrunden och kulturen man har bland deltagarna. En nackdel med 

enkätmetoden är att vissa deltagare kan svara mer än en gång t.ex. en datorenkät där 

undersökarna vill få svar på om en viss fotbollsspelare ska vara med i landslaget. Spelarens 

fans kan då rösta mer än en gång vilket kan riskera validiteten och reliabilitet på 

undersökningen och kan ändra på slutresultatet. Men även kunskaper är tänkbara anledningar 

till brister i validiteten samt skicklighet i att kritiskt kunna bedöma värdet av presenterade 

resultat. (Wedin och Sandell, 2003). 

Enkäterna och enkätfrågorna utformades så att alla anställda i de respektive företagen skulle 

besvara dem. Enkäterna skapades av styrgruppen för Sala projektet samt de studenter som 

gjorde vad som kan kallas för ”förstudie” c-uppsatsen.  

Under utformning av enkäterna användes frågor med fasta svarsalternativ, där respondenten 

fick kryssa på ett enda svar, samt en så kallad Likert-skala med fem nivåer av 

överensstämmelse med påståendet. Det fanns också öppna frågor så respondenterna kunde 

utveckla sina svar. Se enkät bilagor. 

Enkätundersökning utfördes under fyra olika tillfällen med fyra olika enkäter. Det totala 

enkätdatamaterialet som undersöknings empiri består av är 531 enkäter från fyra olika företag. 

Enkätundersökningen var riktad mot företag knutna till EU projekt Sala Industrier. Enkät 2 

tog upp användning och nytta av utbildning, medan enkät 1 tog upp lärandet på arbetsplatsen, 

sista enkätundersökning som gjordes med medarbetarna var enkät 3, som var en fördjupning 

av enkät 2, där lärandemiljön togs upp med hjälp av 10 extra frågor (se bilagor). Enkät fyra 
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var riktad mot styrgruppmedlemmar, specifikt till representanter för företagen i styrgruppen, 

frågorna tog upp bl.a. fakta och allmän information om företagen. 

4.5.2 Intervju 
I den kvantitativa positivistiska metoden används det enkäter som huvudverktyg för att samla 

in data och siffror, medan hermeneutikerna använder sig av kvalitativa metoder och främst 

använder de intervjuer som huvudverktyg för att kunna bevisa att olika fall är lika med unika 

fall och att alla fall inte kan mätas på samma sätt som görs i den kvantitativa metoden. Även 

om de båda är mycket viktiga metoder som används av olika vetenskapliga skolor, så har de 

både likheter och olikheter. Exempel på likheter mellan enkät och intervju är att båda två 

innehåller information och frågor och att de frågorna besvaras aktivt av deltagarna, medan 

olikheter kan vara de personliga möten som finns i intervju men inte i enkäter. De som deltar i 

intervjuer kan eller har lättare att uttrycka sig på ett friare sätt men det gäller inte i enkäterna, 

där ställs vissa frågor och väntas vissa svar av deltagarna.(Wedin och Sandell, 2003). 

Att välja intervju eller enkät kan vara svårt/lätt beroende på vad man vill veta eller komma 

fram till, samt beroende på ens bakgrunds skolning, eller om man använder sig av den 

positivistiska eller hermeneutiska läran. Datainsamlingen genom intervjuer eller enkäter 

kräver god datainsamling och avläsning av data för att kunna dra de rätta slutsatserna som 

forskningen bygger på, men att välja en av dem är viktig för vad man vill få ut av 

undersökningen eller forskningen.  Vill man veta hur en tjänst eller företag fungerar gentemot 

sina anställda och vill ha snabba svar då kan de använda sig av enkätmetoden. Vill företaget 

veta specifika anställdas åsikter om hur det fungerar för dem i företaget då kan företaget 

använda sig av intervjumetoden. (Wedin och Sandell, 2003). 

Om man ska ha en bra och professionellt genomförd intervju bör man tänka på vissa saker 

och följa vissa regler för att samla informationen som är relevant för forskningen. En intervju 

ska innehålla en bra strukturering av frågor och de ska vara följsamma så att intervjuaren 

håller sig på samma linje för att få komma fram till det resultatet forskarna har strävat efter 

från första början. Intervjun ska vara väl planerad vad det gäller frågorna och kontexten som 

ska vara bestämda och avgränsade för ämnet som forskas efter. Samspelet mellan intervjuaren 

och den som blir intervjuad ska vara gott, vara professionellt, inte blanda in känslor eller 

privatliv när svaren eller respondenterna skrivs ner eller när slutsatserna tas ut. Enligt Wedin 

och Sandell (2003, s. 115) menar författaren att den skickliga intervjuaren utformar sin 

intervju så den passar varje individuell intervjuperson.  

 

Här nedan kommer en så kallad intervjumall samt saker man bör tänka på och som kommer 

att användas i de planerade intervjuerna för att höja tillförlitlighet samt ha en professionell 

intervju som kan leda till önskvärda svar. 

 Strukturering - grad av öppenhet i frågornas semantiska betydelse 

 Standardisering - grad av likhet mellan frågor och frågesituation, följsamhet, intresse 

av att konstant hålla situationen 

 Den gripbara forskningsfrågan bestämmer val av intervju form t.ex. kunnande, 

gruppens storlek, data och bedömningar (hög strukturerad) eller upplevelse (låg 

strukturerad). 

 Tydliggör egna referensramen, förutsättningslösa intervjuer finns inte. 
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Figur 3: intervju mall enligt Wedin & Sandell (2003) 

 

4.6 Urval av respondenter/ deltagare 

4.6.1 Urvalsmetod 
Genom ett bekvämlighetsurval har man valt de respondenter som deltog i studien. Enligt 

Bryman (2008, s. 194) innebär bekvämlighetsurval att alla i de studerade företagen inte har 

samma chans att delta i studien, utan respondenterna består av personer som för tillfället råkar 

finnas tillgängliga för forskaren. Respondenterna valdes ut av de chefer som ingick i Salas 

projekt styrgrupp. Efter att enkäterna skickats till Styrgruppsmedlemmar, delades de ut till 

anställda som fick svara på frågorna. Intervjudeltagare valdes ut av författaren för att kunna få 

en fördjupning av enkätsvaren. De som deltog i intervjuerna var medarbetare med olika 

arbetsuppgifter, detta gjordes för att få en större förståelse av företagen, samt för att höra 

varierande svar vad det gällde lärandemiljö. En annan tanke med urvalet var att alla 

respondenterna skulle ha tagit del av de utbildningar som företagen erbjöd, vilket kan förklara 

urvalsmetoden. 

4.6.2 Generaliserbarhet 
Med detta val av respondenternas urval uppstår en viss problematik då, enligt Bryman (2008, 

s. 195) respondenterna inte är representativa för alla företag i dess helhet och kan därför inte i 

statistisk mening generalisera till hela populationen. Men Bryman utvecklar vidare att det 

resultat man kommer fram till har chans att inte bli ett slutgiltigt resultat utan en språngbräda 

för fortsatt forskning eller leda till att man kan göra kopplingar mellan existerande resultat på 

ett eller annat område. Om man ska bortse från saknaden av statistiskt stöd i enkäterna och 

intervjuerna kan det ändå vara möjligt att göra försiktiga allmänna slutsatser, åtminstone i de 

inblandade eller liknande företagen. 

4.7 Datainsamling 
Under detta avsnitt kommer beskrivning av tillvägagångssättet för samlandet av data till 

denna studie. Empiriska data klassificeras på många olika sätt t.ex. primärdata och 

sekundärdata, kvalitativ och kvantitativ, direkta eller indirekta observationer osv. Dessa 

klassificeringar överlappar varandra delvis, men döljer grundläggande vetenskaps- och 
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kunskapsteoretiska skillnader hur man ser på metodfrågor(Eriksson och Wiedersheim-Paul, 

2006, s. 120). Olika metoder av datainsamling görs beroende på vad man ska forska eller 

undersöka om. Metoderna är allt från att genomföra enkäter, video inspelning, telefonintervju, 

observationer, röstinspelning, anteckningar, besöksintervju, fältstudie osv. Alla är en rad 

exempel som förekommer inom datainsamlingsmetoder som används vid vetenskapliga 

undersökningar inom de kvalitativa och kvantitativa metoderna. Det kan uppstå vissa problem 

när man behandlar, utvärderar och tolkar data, beroende på vad man väljer att använda som 

datainsamlingsmetod. Beroende på vad man vill undersöka, väljer man rätt metod så får man 

bra resultat, rätt verktyg för rätt uppgift(Wedin & Sandell, 2003). 

Här nedan visas en figur som visar skillnader på en uppdelning av undersökning med 

kvantitativ respektive kvalitativ data (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2006). 

 

Inriktning Data Syfte Insamling Redovisning Analys 

Kvantitativ Siffror Bestämda 

egenskaper 

Enkät Tabell, 

diagram 

Samband, 

variation, 

genomsnitt 

Kvalitativ Termer Betydelse, 

mening 

Intervjuer Citat, 

berättelse 

Diskursanalys, 

grundad teori 

Figur 4: skillnader på en uppdelning av forskning med kvantitativ respektive kvalitativ data (Eriksson och 

Wiedersheim-Paul, 2006). 

4.7.1 Sekundärdata 
När man tänker på sekundärdata så tänker man på de teorier eller modeller som används i en 

undersökning. Det är både viktigt och värdefullt att tidigt börja gå igenom olika teorier samt 

undersökningar som berör det valda området, för att kunna skapa en sammanhållen teoretisk 

referensram som avgränsar och ritar ramarna för studiens problemområde som undersöks. 

Litteratursökning startades med att samla in sekundärdata, det gjordes för att förbättra 

forskarens kunskaper om ämnet. Sekundärdata är de böcker, avhandlingar, äldre och 

nuvarande kurslitteratur, uppsatser, artiklar, tidskrifter samt andra informationskällor som 

bygger upp studiens teorier. Sekundärdata har dels inhämtats genom litteratur från 

Mälardalens Högskolans universitetsbibliotek, Eskilstunas stadsbibliotek samt artiklar och 

tidskrifter från handledare, olika databaser och internet sidor. 

4.7.2 Primärdata 
Primärdata är den data som kompletterar sekundärdata, den samlas in och bearbetas för att 

klara av studiens syfte, i denna studie består primärdata av enkäter och intervjuer. Primärdata 

kommer dels från redan besvarade enkäter via min handledare i MDH samt genom intervjuer 

med representanter från företagen som undersöktes. Författaren valde vid insamling av data 

att använda den semistrukturerade typen dels för att ge respondenterna friare roll att svara på 

frågorna och dels för att inte låsa eller styra respondenternas svar, allt inom ramen för 

undersökningens ändamål.  

Intervjuer och enkäter är två viktiga metoder som används i kvantitativa och kvalitativa 

metoder och de står för olika datainsamlingstekniker (Wedin & Sandell, 2003). Enkäterna 

byggde på olika typer av frågor och svarsalternativ. Det var frågor med fasta svarsalternativ, 

en med Likert-skala med fem olika nivåer och den tredje formen var öppna frågor där 
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respondenten själv fick svara. Enkätens frågor utformades av författarens handledare i MDH i 

syfte att de skulle användas i vidare forskning, de utformades så att alla frågor skulle få plats 

på två A4-papper papper. Detta gjordes för att underlätta hantering av svaren samt av 

miljömedvetenhet (Kylén, 1994). 

Alvesson och Sköldberg (2008) menar att de vanligaste analyser av kvalitativa data- 

insamlingar sker genom observatörens egna tolkningar av data. Observatören granskar 

uppgifter, tolkar och bildar sig en uppfattning för att sedan rapportera sina intryck på en 

strukturerad form.  

Att hitta intervjudeltagare kan vara svårare än enkätdeltagare, då intervjun kan ta längre tid. 

Enkätdeltagare ställer upp i en undersökning i mycket större utsträckning än 

intervjudeltagare(Wedin & Sandell, 2003). 

Intervjuerna är av den kvalitativa sorten och utfördes på arbetsplatsen. Intervjufrågorna 

utformades av författaren och hans handledare för att de skulle instämma med enkäternas 

frågor. Intervjuerna med de utvalda medarbetarna var av personlig prägel, alltså en mot en 

intervju. Detta görs för att ge respondenten friheten att svara på frågorna efter egna 

uppfattningar och för att inte bli påverkad av andras närvaro. Det var 12 personer som 

intervjuades. Frågorna byggdes på ett induktivt angreppssätt, då de byggdes på det resultat 

som kommit fram från enkäterna och forskningsinsats. Detta gjordes för att få fram det mesta, 

för att klara av studiens syfte. 

Det finns många fördelar och nackdelar med respektive representerade metoder, förutom det 

som nämns ovan finns det andra punkter som kan försvåra eller underlätta undersökningen, 

t.ex. frågeformuleringen i både kvalitativa och kvantitativa metoder, de kan likna varandra 

ganska mycket, men i den ena får man svara friare än i den andra metoden. Då får forskarna i 

kvalitativ metod mycket större data och information att hantera, vilket leder till längre tids- 

åtgång men resultaten kan då vara unika (Wedin & Sandell, 2003).  

Kvalitativ undersökning Kvantitativ undersökning 

Intervjuer med medarbetare Enkät 1 besvarades av 189 respondenter. 

Intervju med styrgruppen Enkät 2 besvarades av 231 respondenter. 

Intervju med projektledaren Enkät 3 besvarades av 99 respondenter. 

 Enkät 4 besvarades av 3 respondenter. 

 

Tabell 1: egen framställning, visar den kvalitativa och Kvantitativa undersöknings data, insamling av 

primärdata. 

4.8 Databearbetning 
Enkäterna samlades in utan namn eller personliga uppgifter, detta gjordes för att garantera 

deltagarnas anonymitet. Programmet SPSS användes för att sammanfatta enkäternas resultat. 

Övriga frågor och slutsatser som förekom i alla inlämnade enkäter sammanfattades, 

analyserades och meningskoncentrerades med så få ord som möjligt. För att hitta 

gemensamma begrepp och sedan jämföra likheter och olikheter (Wedin & Sandell, 2003). 

En större del av primärdata består av halvstrukturerade intervjuer, besöksintervjuer 

genomförda personligen med respondenterna. Respondenterna fick ett Missivbrev där det 

förklarades att enkäten och intervjuerna var en del som skulle användas i studiens syfte samt 
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annan information som försäkrar deras anonymitet se bilaga 4. Efter att respondenterna 

godkände både missivbrevet samt deltagande i intervjun kunde då intervjuerna starta. 

Intervjun var kontrollerad i den form att den utfördes i ett rum där bara intervjuaren och 

respondenten befann sig. En ljudupptagningsapparat användes för att inte förlora eventuell 

viktig information och för att senare kunna gå igenom intervjuerna samt transkribera dem i 

efterhand. Några frågor förklarades ytterligare vid situationer där missförstånd uppstod med 

vissa respondenter. 

4.8.1 Tabell 
En tabell omfattar enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006, s. 156) statistiska rådata som 

ordnas för att ge bättre information och för att underlätta läsningen. Ett så kallad tårtdiagram 

har gjorts men större delar av resultaten kommer att redovisas i tabell, detta görs för lättare 

läsning och bättre jämförelse samt av miljöskäl, då ett diagram tar större plats. 
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5 Resultat 
Undersökningens datainsamling har genomgått flera faser. Processen inleddes med insamling 

av de fyra olika enkäterna samt sammanställning av dem. Andra fasen inleddes med en 

gruppintervju med styrgruppen och avslutades med intervjuer av medarbetare till de EU-

projektknutna företagen. Samt en email-intervju med projektledaren för EU-projektet vars 

data användes som bakgrundsinformation för de olika deltagande företagen. 

Under detta avsnitt kommer resultaten att redovisas från den kvantitativa och den kvalitativa 

undersökningen. Resultaten från enkäterna och intervjuerna framställs dels i diagram och dels 

genom löpande text och citat. Namnen på de som intervjuades är ändrade för att garantera 

deltagarnas anonymitet vilket var nödvändigt för att ge dem frihet att svara på frågorna. 

5.1 Sammanställning av enkätundersökning 
Resultatredovisningen inleds med en översiktlig sammanfattning av de tre olika 

enkätundersökningarna. 

 

 
 

Enkät 1 deltog 189 respondenter från tre olika företag. Tårtdiagrammet härnedan visar den procentliga 

fördelningen av respondenter 
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Enkät 2 sammanslagning av undersöknings resultat sala grupp. 231 respondenter från fyra olika företag, 

Färnqvist 2, Grimaldis 6, Karlsson Spools 31 och Metso 192 respondenter. Tårtdiagrammet härnedan visar den 

procentliga fördelningen av respondenter. 

 
Enkät 3 undersökning sala grupp Färnqvist 20 respondenter, Grimaldis 22, Karlsson Spools 36 och Metso 21. 

Sammanlagt 99 respondenter från 4 olika företag.  Fyra olika Tårtdiagram härnedan visar den procentliga 

fördelningen av respondenter. 
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5.1.1 Jämförelse mellan enkät 1 och enkät 3 svaren. 
Det förekom liknande frågor i den 1:a och 3 e enkäten. I enkät 1 deltog 189 respondenter från 

tre olika företag Färnqvist 13, Karlsson Spools 27 och Metso 149 respondenter. Medan i enkät 

3 deltog 99 respondenter från fyra olika företag, Färnqvist 20, Grimaldis 22, Karlsson Spools 

36 och Metso 21 respondenter. En avrundning av procent siffror har gjorts till 2 decimal, för 

lättare läsning av resultat. 

 

Fråga (Första undersökning) 

Enkät 1 

(Tredje undersökning) 

Enkät 3 

Ålder skillnader på 

respondenter.(Ålder/procent/antal) 

18-25 (4 % = 8 pr.), 

26-35 (15 % = 29 pr.), 

36-45(30 % = 57 pr.),  

46-55(22 % = 41 pr.), 

56-65 (28 % = 52 pr.),  

Defekt svar (1 % = 2 pr.) 

18-25 (15 % = 15 pr.),  

26-35 (17 % = 17 pr.),  

36-45(31 % = 31 pr.),  

46-55(20 % = 20 pr.),  

56-65 (16 % = 16 pr.),  

Defekt svar (0 pr.) 

Kön:1-man. 2-kvinna. 3-defekt 

svar. (procent/antal) 

1 (69 % = 131 pr.) 

2 (24 % = 46 pr.) 

3 (6 % = 12 pr.) 

1 (74 % = 73pr.)  

2 (25 % = 25pr.)  

3 (1 % = 1 pr.) 

Högsta avslutade utbildning: 1-

Grundskola. 2-Gymnasie 3-Yrkes-

utbild. 4-Högskolan. 5-Defekt svar. 

(procent/antal) 

1 (10 % = 18 pr.) 

2 (45 % = 85 pr.) 

3 (15 % = 29 pr.) 

4 (22 % = 42 pr.) 

5 (8 % = 15 pr.) 

1 (16 % = 16 pr.) 

2 (43 % = 43 pr.) 

3 (26 % = 26 pr.) 

4 (4 % = 4 pr.) 

5 (10 % = 10 pr.) 

Arbetsuppgifter:1-Administrativt. 

2-Verkstad. 3- Defekt svar. 

(procent/antal) 

1 (57 % = 107 pr.) 

2 (42 % = 79 pr.) 

3 (2 % = 3 pr.) 

1 (22 % =22 pr.) 

2 (74 % = 73 pr.) 

3 (4 % = 4 pr.) 

Antal år på företaget  

(procent/antal) 

1-5 (35 % = 66 pr.)  

6-10 ( 17 % = 32 pr.)  

11-15 (17 % = 32 pr.) 

16-20 (2 % = 3 pr.) 

21-25 (9 % = 17 pr.)  

26 > (21 % = 39 pr.) 

Defekt svar (0) 

1-5 (36 % = 36 pr.)  

6-10 ( 16 % = 16 pr.)  

11-15 (21 % = 21 pr.) 

16-20 (5 % = 5 pr.) 

21-25 (9 % = 9 pr.)  

26 > (10 % = 10 pr.) 

Defekt svar (2 % = 2 pr.) 

Jag kan gå med på att utbildning 

sker utanför arbetstid. 

(procent/antal) 

Ja (56 % = 106 pr.) 

Nej (37 % = 70 pr.) 

Defekt svar (9 % = 13 pr.) 

Ja (46 % = 46 pr.) 

Nej (53 % = 52 pr.) 

Defekt svar (1 % = 1 pr.) 

 

Jag skulle föredra om 

kompetensutveckling/utbildning 

sker:1-Kontinuerligt. 2-Vid 

önskemål från anställda. 3-Vid 

företagets behov. 4- Inte alls.  

5-Defekt svar. (procent/antal) 

1 (56 % = 105 pr.) 

2 (13 % = 25 pr.) 

3 (14 % = 26 pr.) 

4 (2 % = 4 pr.) 

5 (15 % = 29 pr.) 

1 (38 % = 38 pr.) 

2 (18 % = 18 pr.) 

3 (22 % = 22 pr.) 

4 (2 % = 2 pr.) 

5 (19 % = 19 pr.) 
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Jag kan själv påverka min egen 

kompetensutveckling: 1-

instämmer ej. 2-instämmer lite. 3-

instämmer till en viss del. 4 

instämmer i hög grad. 5-instämmer 

helt. 6- Defekt svar. (procent/antal) 

1 (8 % = 16 pr.) 

2 (14 % = 27 pr.) 

3 (47 % = 88 pr.) 

4 (11 % = 21 pr.) 

5 (14 % = 26 pr.) 

6 (6 % = 11 pr.) 

1 (10 % = 10 pr.) 

2 (24 % = 24 pr.) 

3 (39 % = 39 pr.) 

4 (16 % = 16 pr.) 

5 (9 % = 9 pr.) 

6 (1 % = 1 pr.) 

Jag anser att min 

kompetensutveckling är viktig 

för företagets utveckling: 1-

instämmer ej. 2-instämmer lite. 3-

instämmer till en viss del. 4 

instämmer i hög grad. 5-instämmer 

helt. 6- Defekt svar. (procent/antal) 

1 (2 % = 4 pr.) 

2 (5 % = 9 pr.) 

3 (20 % = 38 pr.) 

4 (41 % = 78 pr.) 

5 (28 % = 52 pr.) 

6 (4 % = 8 pr.) 

1 (3 % = 3 pr.) 

2 (3 % = 3 pr.) 

3 (25 % = 25 pr.) 

4 (38 % = 38 pr.) 

5 (29 % = 29 pr.) 

6 (1 % = 1 pr.) 

Det finns goda möjligheter att 

lära av varandra på 

arbetsplatsen: 1-instämmer ej. 2-

instämmer lite. 3-instämmer till en 

viss del. 4 instämmer i hög grad. 5-

instämmer helt. 6- Defekt svar. 

(procent/antal) 

1 (1 % = 2 pr.) 

2 (3 % = 6 pr.) 

3 (30 % = 56 pr.) 

4 (43 % = 81 pr.) 

5 (20 % = 37 pr.) 

6 (4 % = 7 pr.) 

1 (1 % = 1 pr.) 

2 (9 % = 9 pr.) 

3 (27 % = 27 pr.) 

4 (37 % = 37 pr.) 

5 (24 % = 24 pr.) 

6 (1 % = 1 pr.) 

Tabell 2: egen framställning, visar en jämförelse på de frågor som förekom i enkät 1 och enkät 3. 

 

Det fanns dessutom några frågor som på ena enkäten (enkät 1) men inte på den andra, därför 

ska de frågorna tas upp här nedan: 

På en fråga i enkät 1 som tog upp lärandet (Jag kan gå med på att utbildning sker utanför 

arbetstid) svarade majoriteten med ca 56 % eller 106 personer av respondenterna på ja, medan 

70 eller 37 % av respondenterna svarade med ett nej, de resterande 13 respondenter valde att 

inte svara. 

En fråga i enkät 1 (Det finns goda möjligheter att lära av varandra på arbetsplatsen) 

besvarade ca 43 % eller 81 av respondenterna med att de instämmer till en viss del, 

tillsammans med ca 20 % eller 37 av respondenterna som svarade med instämmer helt 

utgjorde den största majoritet, medan 1 % eller 2 respondenter svarade med instämmer ej. 

5.1.2 Enkät 3 
I enkät 3, eller den tredje undersökningen, besvarades tio frågor som tog upp vad anställda 

anser om sin lärandemiljö på arbetsplatsen. Här nedan kommer en sammanfattning av 

resultatet. Svarsalternativen ersätts med siffror där nr 1 instämmer ej. 2 instämmer lite. 3 

instämmer till en viss del. 4 instämmer i hög grad.  5 instämmer helt. 6 defekt svar. 

(procent/antal). 

Har Du deltagit i EU-projektet Sala 

Industrier? 

Ja (73 % = 72 pr.) 

Nej (26 % = 26 pr.) 

Defekt svar (1 % = 1 pr.) 

Du får nya kunskaper genom utbildning 

eller lärande i jobbet: 

1 (4 % = 4 pr.) 

2 (12 % = 12 pr.) 
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3 (32 % = 32 pr.) 

4 (37 % = 37 pr.) 

5 (13 % = 13 pr.) 

6 (1 % = 1 pr.) 

Jag kan själv påverka min egen 

kompetensutveckling: 

1 (10 % = 10 pr.) 

2 (24 % = 24 pr.) 

3 (39 % = 39 pr.) 

4 (16 % = 16 pr.) 

5 (9 % = 9 pr.) 

6 (1 % = 1 pr.) 

Jag anser att min kompetensutveckling är 

viktig för företagets utveckling: 

1 (3 % = 3 pr.) 

2 (3 % = 3 pr.) 

3 (25 % = 25 pr.) 

4 (38 % = 38 pr.) 

5 (29 % = 29 pr.) 

6 (1 % = 1 pr.) 

Jag anser att min kompetensutveckling är 

viktig för min egen yrkesutveckling: 

1 (0) 

2 (8 % = 8 pr.) 

3 (12 % = 12 pr.) 

4 (41 % = 41 pr.) 

5 (37 % = 38 pr.) 

6 (1 % = 1 pr.) 

Det finns goda möjligheter att lära av 

varandra på arbetsplatsen: 

1 (1 % = 1 pr.) 

2 (9 % = 9 pr.) 

3 (27 % = 27 pr.) 

4 (37 % = 37 pr.) 

5 (24 % = 24 pr.) 

6 (1 % = 1 pr.) 

Du får stöd från arbetskamrater och 

ledning när det behövs: 

1 (1 % = 1 pr.) 

2 (11 % = 11 pr.) 

3 (38 % = 38 pr.) 

4 (33 % = 33 pr.) 

5 (15 % = 15 pr.) 

6 (1 % = 1 pr.) 

Du vet vad kunderna vill ha: 1 (2 % = 2 pr.) 

2 (6 % = 6 pr.) 

3 (32 % = 32 pr.) 

4 (38 % = 38 pr.) 

5 (20 % = 20 pr.) 

6 (1 % = 1 pr.) 

Det finns förutsättningar för att göra ett 

bra jobb så att kunderna blir nöjda: 

1 (6 % = 6 pr.) 

2 (4 % = 4 pr.) 

3 (34 % = 34 pr.) 
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4 (35 % = 35 pr.) 

5 (19 % = 19 pr.) 

6 (1 % = 1 pr.) 

Du kan pröva nya saker i jobbet: 1 (7 % = 7 pr.) 

2 (11 % = 11 pr.) 

3 (44 % = 44 pr.) 

4 (22 % = 22 pr.) 

5 (14 % = 14 pr.) 

6 (1 % = 1 pr.) 

Du medverkar i förändringsarbeten på 

arbetsplatsen 

1 (17 % = 17 pr.) 

2 (12 % = 12 pr.) 

3 (45 % = 45 pr.) 

4 (15 % = 15 pr.) 

5 (9 % = 9 pr.) 

6 (1 % = 1 pr.) 

Tabell 3: egen framställning, visar enkät 3 svaren på de frågor som bara förekom i enkät 3. 

5.1.3 Kompetensutveckling 
En huvudfråga i enkät 1 tog upp kompetensutveckling (jag skulle föredra om 

kompetensutveckling/utbildning sker). Ca 56 % eller 105 personer svarade med att de föredrar 

att det sker kontinuerligt, medan 2 % eller 4 respondenter svarade med inte alls. 

En betydande del av respondenterna svarade i enkät 1 på frågan (Jag anser att min 

kompetensutveckling är viktig för företagets utveckling). Ca 41,5 % eller 78 respondenter 

svarade med instämmer i hög grad och 28 % svarade med instämmer helt, medan 2 % svarade 

med instämmer ej. 

5.1.4 Genusperspektiv 
Jämförelse mellan könen i enkät 1, av de 189 respondenterna från tre olika företag var 46 

kvinnor och 131 män, resten av respondenterna valde att inte svara på könsfrågan vilket gav 

defekt svar. Dessa defekta svar kommer inte att tas upp i nedanstående tabell pga. det låga 

antalet respondenter (12 personer) och att de faller då det är ovisst om det är manlig eller 

kvinnlig respondent. I en fråga i enkät 1 som tog upp lärandet och om respondenterna 

bestämde hur de skulle lära sig, så svarade större delar av de kvinnliga och manliga 

respondenterna ca 40 % med att de lär sig saker på flera olika sätt, den näst största andelen 

med ca 28 % svarade med att de prövar själva, medan den minsta andelen av respondenterna 

som var 2 respondenter ca 1 % svarade med att de analyserar från en ritning eller liknande. 

Fråga  Man Kvinna  

Kön:  131 pr. 46 pr. 

Ålder: (Ålder/procent/antal) 18-25 (1 % = 2 pr.) 

26-35 (16 % = 21 pr.) 

36-45(31 % = 41 pr.) 

46-55(24 % = 32 pr.) 

56-65 (26 % = 34 pr.) 

Defekt svar(1 % = 1 pr.) 

18-25 (13 % = 6 pr.) 

26-35 (11 % = 5 pr.) 

36-45(24 % = 11 pr.)  

46-55(17 % = 8 pr.) 

56-65 (33 % = 15 pr.)  

Defekt svar(2 % =1 pr.) 
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Högsta avslutade utbildning: 1- 

Grundskola. 2-Gymnasie 3-Yrkes 

utbild. 4-Högskolan. 5-Defekt 

svar. (procent/antal) 

1 (8 % = 11 pr.) 

2 (44 % = 58 pr.) 

3 (17 % = 22 pr.) 

4 (22 % = 29 pr.) 

5 (8 % = 11 pr.) 

1 (13 % = 6 pr.) 

2 (46 % = 21 pr.) 

3 (13 % = 6 pr.) 

4 (22 % = 10 pr.) 

5 (6 % = 3pr.) 

Arbetsuppgifter: 1-

Administrativt. 2-Verkstad. 3- 

Defekt svar. (procent/antal) 

1 (51 % = 67 pr.) 

2 (47 % = 61 pr.) 

3 (2 % = 3 pr.) 

1 (74 % = 34 pr.) 

2 (26 % = 12 pr.) 

3 (0) 

Antal år på företaget  

(procent/antal) 

1-5 (33 % = 43 pr.)  

6-10 ( 19 % = 25 pr.)  

11-15 (16 % = 21 pr.) 

16-20 (1 % = 1 pr.) 

21-25 (9 % = 12 pr.)  

26 > (22 % = 29 pr.) 

Defekt svar (0) 

1-5 (41 % = 19 pr.)  

6-10 ( 13 % = 16 pr.)  

11-15 (15 % = 7 pr.) 

16-20 (4 % = 2 pr.) 

21-25 (11 % = 5 pr.)  

26 > (15 % = 7 pr.) 

Defekt svar (0) 

Jag kan gå med på att 

utbildning sker utanför 

arbetstid. (procent/antal) 

Ja (54 % = 71 pr.) 

Nej (40 % = 52 pr.) 

Defekt svar (6 % = 8 pr.) 

Ja (54 % = 35 pr.) 

Nej (35 % = 16 pr.) 

Defekt svar (11 % = 5 pr.) 

Jag skulle föredra om 

kompetensutveckling/utbildning 

sker: 1-Kontinuerligt. 2-Vid 

önskemål från anställda. 3-Vid 

företagets behov. 4- Inte alls.  

5-Defekt svar. (procent/antal) 

1 (56 % = 73 pr.) 

2 (15 % = 20 pr.) 

3 (14 % = 18 pr.) 

4 (3 % = 4 pr.) 

5 (12 % = 16 pr.) 

1 (52 % = 24 pr.) 

2 (11 % = 5 pr.) 

3 (15 % = 7 pr.) 

4 (0) 

5 (22 % = 10 pr.) 

Jag kan själv påverka min egen 

kompetensutveckling: 1-

instämmer ej. 2-instämmer lite. 3-

instämmer till en viss del. 4 

instämmer i hög grad. 5-

instämmer helt. 6- Defekt svar. 

(procent/antal) 

1 (10 % = 13 pr.) 

2 (18 % = 23 pr.) 

3 (43 % = 56 pr.) 

4 (12 % = 16 pr.) 

5 (12 % = 16 pr.) 

6 (6 % = 7 pr.) 

1 (4 % = 2 pr.) 

2 (4 % = 2 pr.) 

3 (59 % = 27 pr.) 

4 (4 % = 2 pr.) 

5 (20 % = 9 pr.) 

6 (4 % = 2 pr.) 

Jag anser att min 

kompetensutveckling är viktig 

för företagets utveckling: 1-

instämmer ej. 2-instämmer lite. 3-

instämmer till en viss del. 4 

instämmer i hög grad. 5-

instämmer helt. 6- Defekt svar. 

(procent/antal) 

1 (2 % = 4 pr.) 

2 (5 % = 9 pr.) 

3 (20 % = 38 pr.) 

4 (41 % = 78 pr.) 

5 (28 % = 52 pr.) 

6 (4 % = 8 pr.) 

1 (3 % = 3 pr.) 

2 (3 % = 3 pr.) 

3 (25 % = 25 pr.) 

4 (38 % = 38 pr.) 

5 (29 % = 29 pr.) 

6 (1 % = 1 pr.) 

Det finns goda möjligheter att 

lära av varandra på 

arbetsplatsen: 1-instämmer ej. 2-

instämmer lite. 3-instämmer till 

1 (1 % = 2 pr.) 

2 (3 % = 6 pr.) 

3 (30 % = 56 pr.) 

4 (43 % = 81 pr.) 

1 (1 % = 1 pr.) 

2 (9 % = 9 pr.) 

3 (27 % = 27 pr.) 

4 (37 % = 37 pr.) 
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en viss del. 4 instämmer i hög 

grad. 5-instämmer helt. 6- Defekt 

svar. (procent/antal) 

5 (20 % = 37 pr.) 

6 (4 % = 7 pr.) 

5 (24 % = 24 pr.) 

6 (1 % = 1 pr.) 

Tabell 4: egen framställning, visar köns Jämförelse i enkät 1. 

 

En fråga som hade lika många positiva svar hos båda deltagande könen var: (Jag kan gå med 

på att utbildning sker utanför arbetstid). Männen svarade positivt med ungefär lika mycket 

procentuellt antal som kvinnor som deltog i enkäterna. Här visar nedanstående tårtdiagram 

antalet samt svaren: 

 

5.2 Sammanställning av intervjuer 
En transkribering av intervjuerna gjordes för att kunna få ut det viktigaste av informationen 

som författaren fick med sig av de intervjuade anställda på de olika arbetsplatserna. 

Författaren hade intervjuat 12 olika anställda på tre olika arbetsplatser, inga namn skulle 

medges för att säkerställa anställdas anonymitet. Första delen av intervjuerna hade författaren 

transkriberat kortfattat, för att kunna underlätta läsning av svaren lade de svaren i en 

stapeltabell. 

 

Vad är dina arbetsuppgifter? 

Färnqvist 1; Beredning, 

programmering, snickra 

Karlsson 

Spools1;Termeiskgradning, 

Metso 1; Administrativa 

Metso 2; arbetsledare på 
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Färnqvist 2; Cnn 

operatör, produktionen 

Färnqvist 3; CNC 

maskin, hyvlar, alltiallo, 

små jobb 

Färnqvist 4; 

administrativt arbete, 

offerter inköp. 

spräng gradning,  

Karlsson Spools 2; 

produktionstekniker, svarv, 

programmerar. 

Karlsson Spools 3; 

produktionsledare, 

tekniker. 

Karlsson Spools 4; slipare. 

material hantering 

Metso 3; godshanterare 

Metso 4; montör 

 

Tabell 5: egen framställning, visar arbetsuppgifter i de tre deltagande företag. 

Ålder? Kön? 

Färnqvist 1: 42 år, man. 

Färnqvist 2; 26 år, kvinna. 

Färnqvist 3; 21 år, man. 

Färnqvist 4; 44 år man. 

 

Karlsson Spools 1; 50 år 

man 

Karlsson Spools 2; 45 år 

man 

Karlsson Spools 3; 30 år 

man 

Karlsson Spools 4; 37 år 

man 

Metso 1: 26 år kvinna 

Metso 2: 57 år man 

Metso 3: 45 år man 

Metso 4: 20 man 

 

Tabell 6: egen framställning, visar ålder och kön i de tre deltagande företag. 

Hur länge har du varit anställd här? 

Färnqvist 1: 1999 

Färnqvist 2; 2008 

Färnqvist 3; 8 månader.  

Färnqvist 4; 15 år 

Karlsson Spools 1; 1995 

Karlsson Spools 2; 15 år 

Karlsson Spools 3; 2003 

Karlsson Spools 4; 5 år 

Metso 1: 4 år 

Metso 2: 1998, 13 år 

Metso 3: 2000, 11 år 

Metso 4: 10månader 

Tabell 7: egen framställning, visar tids aspekt på anställningen i de tre deltagande företag. 

Har Du deltagit i EU-projektet Sala Industrier, sedan när? 

Färnqvist 1; Ja, solid 

Works rita, brand utbilda. 

Färnqvist 2; brand utb. 

och solid Works 

Färnqvist 3; CNC 

operatör, brand utbildning. 

Färnqvist 4; 

brandutbildning 

 

Karlsson Spools 1; 

engelska, form och läge, 

ekonomi, Excel, Word, 

HLR. 

Karlsson Spools 2; HLR 

truck utbildning. 

Karlsson Spools 3; 

Engelska, form o läge, 

ekonomi, Excel, Word, 

HLR. 

Karlsson Spools 4; truck 

utbildning. 

Metso 1: HLR, brandutb, 

Office, Excel, Word, 

Adobe, lotus, handledare, 

kontorsadministratör. 

Metso 2: HLR, travesh 

utbildning engelska  

Metso 3: truck, traves, heta 

arbetare, 

Metso 4: nej har inte varit 

med. 

 Tabell 5: egen framställning, visar om deltagandet i EU-projektet Sala Industrier de tre 

deltagande företag. 

Den andra delen av intervjuerna var berättande, den delen bestod av 10 olika frågor som tog 

upp bl.a. lärande, kompetensutveckling, stöd, vad kunderna vill ha, samt förändringsarbeten. 

De intervjuade fick själva svara på de olika frågorna. En viss transkribering gjordes på deras 

svar för att kunna få ut det viktiga samt för att kunna underlätta läsningen av svaren. Här 
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nedan ser läsaren en sammanfattning av svaren som ställdes under intervjun. Alla intervju- 

svar finns under bilaga 6. 

1. Får du nya kunskaper genom utbildning eller lärande i jobbet? 

De flesta intervjuade upplevde att de lärde sig nya saker men även att mycket var repetition. 

Det blir av svaren också tydligt att många uppskattar omväxlingen och utbildningen upplevs 

stimulerande för hela arbetssituationen. En indirekt faktor är att delar av de intervjuade påtalar 

att de lär sig andra saker än utbildningens mål.  

2. Kan du själv påverka din egen kompetensutveckling? 

Den större delen av de intervjuade svarade med att de kan påverka sin egen 

kompetensutveckling genom att söka den information eller utbildning de är i behov av. Detta 

gör de genom att exempelvis prata med sina egna chefer eller själva påverka det, medan några 

andra intervjuade menar att det inte finns tid för utbildning. 

3. Anser du att din kompetensutveckling är viktig för företagets utveckling? 

Egen kompetensutveckling gynnar företagets utveckling det är de flesta svaren som nämndes 

under intervjuerna, då deras kompetensutveckling är unik och ger nytta till företagen 

samtidigt som det ger medarbetarna i företagen 

4. Anser du att din kompetensutveckling är viktig för min egen yrkesutveckling? 

Yrkesutveckling utvecklas på ett positivt sätt vid kompetensutveckling då större del av de 

intervjuad hävdade att de lär sig mera vilket påverkar deras självförtroende samt deras 

kunnande vid framtida uppdrag. Medan andra tycker att det är roligt att lära sig nya saker för 

att bli bättre i det de gör samt inte trampa på andra medarbetares områden. 

5. Finns det goda möjligheter att lära av varandra på arbetsplatsen? 

Denna fråga har visat på stor enighet mellan alla svar då de flesta lär sig av varandra särskilt 

av de mer kunniga med stora erfarenheter samt de äldre medarbetarna. Detta gör de genom 

frågor samt diskussioner eller genom att visa varandra hur man ska göra. 

6. Får du stöd från arbetskamrater och ledning när det behövs? 

Alla intervjuad menar att de får stöd men den varierar beroende på frågans art, vissa får stöd 

av de närmaste medarbetarna då det finns vissa som står närmare varandra än andra, medan 

andra pratar direkt med sina chefer och ser detta som en självklarhet. Enligt en kvinnlig 

respondent ”tjejer som får mer hjälp av killar än vad de skulle få av tjejer”. 

7. Vet du vad kunderna vill ha? 

Pris, tid och kvalité är av de viktigare saker som ska stämma när det gäller kundens behov, 

med detta kan inte alltid fungera då, enligt några respondenter, vissa order inte stämmer med 

vad företagen kan göra. Detta påverkar slutjobbets tid, kvalité och sluttid, men oftast kan man 

kompromissa med kunden så det blir rätt i slutänden. 

8. Finns det förutsättningar för att göra ett bra jobb så att kunderna blir nöjda? 

Förutsättningar finns och medarbetarna gör sitt bästa och lämnar färdiga produkter men det 

kan alltid bli bättre i form av att utveckla systemen som redan finns eller byta några äldre 

maskiner som håller på att bli slitna. Andra menar att tids och order stressen kan leda till att 

de lämnar ut en försenad order eller en produkt med mindre defekter då de inte är lika 

noggranna när det är press på dem. 

9. Kan du pröva nya saker i jobbet? 

Att testa nya metoder samt pröva nya lösningar är en självklarhet när det inte går ihop, vilket 

de får stöd för av ledningen då det är självständigt arbete och det gynnar företaget. De får inga 
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bonusar om de hittar på något som gynnar företagets arbetsprocess. Men vissa kan bli 

insnöade på att jobba på ett visst sätt och gör som de alltid har gjort. Allt kan också påverkas 

beroende på vilken avdelning de jobbar på samt den tid de behöver för att färdigställa en 

produkt. 

10. Medverkar du i förändringsarbeten på arbetsplatsen? 

Här fanns en oenighet vad det gäller svaren på frågan, men de flesta menade att de medverkar 

i förändringsarbeten på arbetsplatsen genom olika metoder, exempelvis förbättringsarbete 

eller förbättringsmöten som sker på rasterna eller i vissa fall en gång i månaden. Medan andra 

har ingen klar metod på hur de ska göra för att medverka i förändringsarbete på arbetsplatsen 

eller de har inte blivit tilldelade någon roll i det och när det är mycket jobb så hinner de inte 

med förändringar som de vill göra. 

I den tredje delen av intervjuerna har författaren tagit upp frågor som berör användning och 

nyttan av utbildningen. De intervjuade svarade på en Likert-skala som har fem olika svars 

alternativ, där: 1=Instämmer ej, 2=Instämmer lite, 3=Instämmer till viss del, 4=Instämmer i 

hög grad, 5=Instämmer helt. 

1. Var Kursen viktig för min egen kompetensutveckling? 

Här delades svaren mellan instämmer helt och instämmer i hög grad då de flesta hade eller 

tyckte att kurserna var viktiga och byggde på deras kompetensutveckling. Samt att de 

utvecklas i det roll de har i företaget. 

2. Har företaget stor nytta av att jag genomfört kursen? 

Här fanns en skillnad på svaren men skillnaden kom i positiv form, med svaren som menade 

att de instämmer att företaget har stor nytta av att de genomfört kursen. Men vissa 

respondenter hävdar att företagen tjänar på det på olika sätt, genom att exempelvis producera 

mera, eller utföra arbetet på ett bättre sätt samt dela med sig av den nya informationen eller 

lärandet. 

3. Jag kan direkt använda kunskaperna i arbetet 

All ny kunskap kan till en viss del användas i arbetet det höll de flesta respondenter med om, 

men några andra tyckte att de inte kunde använda den kunskap i arbetet utan under andra 

omständigheter. 

4. Kursen har gett mig en större förståelse för mitt arbete. 

En bättre inblick och förståelse har getts de flesta som har gått på kurserna, då de ökar och 

förbättra informationen de redan har för att de ska kunna göra ett bättre arbete. 

5. Med hjälp av kunskaperna från kursen kan jag jobba effektivare 

Instämmer helt eller till viss del var svaren på denna fråga. De som tyckte att det instämmer 

helt menade att vissa jobb som tidigare tog en timme att göra kan de bli färdiga med inom 

några minuter vilket gör arbetet snabbare och effektivare. Medan de som svarade med 

instämmer till viss del gav inte en klar orsak för detta. 

6. Kunskaperna bidrar till bättre samarbete på arbetsplatsen 

Respondenterna hävdade att utbildningarna utvecklade en bättre samarbetsmiljö mellan 

medarbetarna och avdelningar samt andra medarbetare de träffade på utbildningar. 

7. Det är värdefullt att sprida kunskaperna till andra kollegor 

Instämmer i hög grad att det är värdefullt att sprida kunskaperna till andra kollegor, genom 

olika kommunikationssätt, exempelvis genom att visa och förklara hur man gör, diskussioner, 

imitering samt att det inget finns utan de informella samtalen. 
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6 Diskussion/analys 
Författaren valde att använda sig av en induktionsmetod för att undvika att dra för snabba 

slutsatser eller rita en felaktig förhandsbild av de frågor som skulle studeras. Under denna 

rubrik har en analys av resultat samt jämförelse av både resultat och teori gjorts. Viss teori 

rubriker flyter samman under detta avsnitt, då resultaten liknar varandra och bör inte upprepas 

för läsningsskull. 

6.1 Lärandemiljö och kompetensutveckling 
De flesta respondenter gick på utbildningar av olika anledningar, detta berodde enligt 

respondenternas svar och egen uppfattning på både inre och yttre motivationsfaktorer som var 

grund för deras beslut och förväntningar på de utbildningar som fanns att tillgå. En stor 

majoritet av respondenterna valde att anmäla sig till olika utbildningar i hopp om att kunna 

kompetensutveckla sig själva medan andra blev uppmanade eller direkt anmälda av sina egna 

chefer. Svensson (2005) menar att det är viktigt med de värderingar som delas av ett kollektiv 

vilka styr lärandet, det gäller exempelvis som i detta fall formell utbildning.  

Genom intervjuerna och enkäterna med respondenterna visades en relativt delad bild i fråga 

om respondenternas beskrivning av motiv till att påbörja de olika utbildningarna. I frågan som 

tar upp utbildning utanför arbetstid, svarade nästan hälften av de kvinnliga och manliga 

respondenterna med att de skulle kunna göra det, medan ca 40 % av både könen ville inte 

delta i de utbildningar som de bjöds på av företagen. Det fanns inget tvivel om att 

respondenterna vill ha en kontinuerlig kompetensutveckling, i den frågan som tog upp ämnet, 

svarade majoriteten med mer än 50 % av både könen att de skulle vilja ha en kontinuerlig 

kompetensutveckling. Kulturelement är den andra aspekten som utgör innehållet i lärandet 

såsom synsätt, kunskaper och färdigheter vilka påverkar den kompetens som utvecklas 

(Svensson, 2005). 

Men om de själva kunde påverka sin egen kompetensutveckling så svarade endast ca 10 % att 

de instämmer helt, medan ca 50 % svarade med att instämmer till en viss del. En av de 

intervjuade respondenterna svarade på den frågan på detta sätt: ”vi kan lägga in som förslag 

men det är upp till cheferna att bestämma, vi har gått på några utbildningar. Men lite 

fördjupning på vissa program skulle vara bra. ”En annan respondent i ett annat företag 

svarade med att: ”skulle jag känna till att det finns någon utbildning som kan hjälpa mig i mitt 

arbete, så skulle jag ta den utbildning”. Medan en tredje respondent svara med att: ”ja, söka 

rätt själv på saker man inte vet, men jag kan inte välja själv förutom det företaget erbjuder i 

utbildning”.  

6.2 Vikten av lärande organisation 
Sammanfattningsvis kan sägas att i intervjuernas och respondenternas svar framträder det ett 

slags ”förståelse” gällande vikten av lärandet, det framträder i respondenternas svar som 

menar att det är viktigt att lära sig. Vad det gäller lärandemiljö, lärandeorganisation och 

kompetensutveckling vid de olika företagen uppfattas dessa definitioner i huvudsak olika av 

de deltagande respondenterna. 

De konkreta arbetsuppgifterna utgår främst från den fortlöpande kompetensutvecklingen i de 

olika företagen, som i sin tur önskar rätta till möjliga kunskapsluckor med målet att nå upp till 

en effektiv och säker produktion som gynnar företagen. 

Ett hinder för kompetensutveckling och lärande i företagen kan vara de informations- och 

kommunikationskanaler som präglar företagen och dess anställda, dvs. många av de anställda 

som har deltagit i de olika utbildningarna har blivit ditskickade och frågades inte vad de ville 

ha för utbildningar eller fördjupningar eller vad de behövde utveckla hos sig själva. Det var 

många som redan kunde den information de fick på utbildningarna och borde blivit skickade 
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på andra utbildningar som de själva ansåg vara viktiga för deras kompetensutveckling. Men å 

andra sidan framkommer det några andra infallsvinklar mot antaganden och behov för ett mer 

utvecklande av lärande. Exempelvis beskrivs arbeten och arbetsuppgifter som komplexa och 

samverkan med medarbetarna är viktig för att ge gott arbetsresultat. Detta kan sammanliknas 

med Docherty (1996) som menar att lärande organisation är en process som innebär ett 

samspel mellan den enskilde och organisationen.  

Vilka gick eller ska gå på utbildningar i framtiden? Ett exempel på en sådan uppfattning är 

när ett av de benämnda företagen valde att skicka sina anställda på utbildning när det var 

lågkonjunktur och när de anställda inte hade många uppgifter att sköta. Ett annat exempel är 

Grimaldis som valde att prioritera produktionen före utbildning och beslutade att avsluta 

samarbete som de hade med EU projekt Sala Industrier. Lärandemiljön vid de olika företagen 

överskuggas av olika uppfattningar av ordets innebörd, men huvudsakligen av hur 

produktionskurvan ligger, samt vad de anställda får lära sig i de olika utbildningar som de går.  

Marilyn (1992) menar att missuppfattningar kan lätt uppkomma i kommunikationer. När detta 

sker, uppstår enligt Marilyn ett visst missnöje och situationen upplevs som obehaglig för de 

inblandade parterna och detta kan leda till konflikter. 

6.3 Formella och informella lärande 
Vad det gäller formella och informella lärande och kunskapsöverföring, så har det formella 

varit känd för företagen och de anställda i form av den inlärning som sker i en organiserad och 

strukturerad miljö genom interna eller externa kurser. Det informella lärandet har varit lite 

vagt då det inte är många som riktigt vet vad det är för någonting, särskilt vad det gäller 

informellkunskapsöverföring mellan anställda. Ett gott exempel är att många av de anställda 

svarade med att de lär sig mest genom att titta på hur de andra gör, genom diskussioner och 

samtal med andra på jobbet eller genom imitation, vilket är några former av informellt lärande 

på arbetsplatsen. Detta över instämmer med Kock (2010) som menar att informellt lärande är 

en inlärning som sker i det dagliga livet samt av olika andra aktiviteter under tiden man 

befinner sig på arbetet i form av exempelvis deltagande i grupparbete, utvecklingsprojekt, 

arbetsplatsmöten med mera.  

Vad det gäller frågan att det är värdefullt att sprida kunskaperna till andra kollegor, så svarade 

de flesta med att de instämmer helt eller instämmer i hög grad. Vissa utvecklade sina svar 

genom att nämna olika delar av det informella lärandet exempelvis samtal, diskussioner, lära 

genom att titta, det muntliga samtalen, via email samt andra former. Man kan utgå från att de 

här anställda går på utbildningar och lär sig beroende på om de är mottagliga eller inte, men i 

slutändan så lär de sig och hämtar fram informationen genom de olika typer av den informella 

kunskapsöverföring som oftast sker mellan anställda på arbetet utan att de är medvetna om 

det. Dessa former av det informella lärandet är en mycket viktig del för kompetensutveckling 

av anställda, vilket också bidrar till utveckling av lärandemiljöer på arbetsplatserna.  

Chefer och ledare måste se att det informella lärandet behöver finnas på arbetsplatserna samt 

hjälpa till genom att tillåta de anställda att ha extra fem minuters samtal mellan varandra och 

se det som någonting som främjar arbetet och de anställda på längre sikt, då de lär sig bäst 

genom att titta på eller samtala med varandra. Ellström (1992) menar om organisation vill 

skapa goda förutsättningar för lärande finns det en viktig aspekt som går ut på att blanda ihop 
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informellt lärande med planerad utbildning. Detta kan nås ifall förutsättningarna i forma av 

möjlighet till kommunikation och diskussion mellan personal som berörs av utbildningar. 

6.4 kompetensutveckling 
En fråga i enkät 1 som lät: (Jag kan själv påverka min egen kompetensutveckling). Svaren 

blev som nedanstående tårtdiagram visar: 

 
När man läser de här diagrammen kan man utgå ifrån att påverkan på egen 

kompetensutveckling är ingen självklarhet i de tre olika företagen utan det är varierande 

mellan företagen. Det kan bero på företagens olika utbildningskulturer, samt individens 

uppfattning av informationen om kompetensutveckling som delats ut av ledningen. Exempel 

på detta är att en av de respondenter som blev tillfrågade samma fråga i en av intervjuerna 

svarade på detta sätt: ”ja, söka rätt själv på saker man inte vet, men jag kan inte välja själv 

förutom det företaget erbjuder i utbildning”. En annan respondent svarade på detta sätt: ”vi 

kan lägga in som förslag men det är upp till cheferna att bestämma. Vi har gått på några 

utbildningar. Men lite fördjupning på vissa program skulle vara bra”. Enligt Kock (2010 

s.21) finns det en stor förtroende till meningen av satsningar på utbildningar och andra former 

av kompetensutveckling. Kock menar vidare att mindre organisationer kompetensutvecklar 

sina anställda men lägger inte så mycket pengar på detta.  

I stort sätt har de respondenter som deltog i intervjuerna och enkäterna inte kunnat påverka sin 

egen kompetensutveckling fullt ut, utan känt sig själva ansvariga för sin egen 

kompetensutveckling genom att själva söka efter information genom exempelvis nätletande. 

”Ja, det kan jag, nätletande”, eller andra metoder som kan höja egen kompetensutveckling 

exempelvis: ”skulle jag känna till att det finns någon utbildning som kan hjälpa mig i mitt 

arbete, så skulle jag ta den utbildningen”. Kock (2010) men att Kompetensutveckling inte ska 
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uppfattas som en linjär process utan som ett samspel mellan arbetsplatsers lärmiljö, strategier 

och effekter av kompetensutveckling. Företagen måste vara klarare vad det gäller att 

kompetensutveckla sina anställda, då den är livsviktig för dem och deras anställda för att 

ständigt kunna utveckla de anställdas kompetens så de inte hamnar efter i utvecklingen, för att 

det är först och främst människor som styr utvecklingen. Budros (1999) menar att när en 

nedskärning i en viss organisation sker, förväntas det av den minskade personalstyrka utföra 

flera arbetsuppgifter, vilket kan leda till att personalen måste höja kompetensen i andra 

arbetsuppgifter istället för att ha en enda spetskompetens, denna omstrukturering innebär en 

förändring i organisationens struktur (Budros, 1999). 

6.5 Genusperspektiv 
Vad det gäller könsfördelning och de besvarade enkäterna/intervjuerna så liknade svaren i 

stort sätt varandra om man ska dela det i manligt visavi kvinnligt svar. Representationen av 

det kvinnliga könet var som högst 25 % på en av enkäterna och 14 % på intervjun.  

Det låga antalet av deltagande kvinnor i enkäterna/intervjuerna kunde bero på olika 

anledningar bl.a. att de inblandade företagen inte kunde skicka de kvinnliga anställda den 

tiden utbildningar skedde. Kanske beroende av att de kvinnliga anställda har mer av 

administrativa uppgifter, medan de manliga har mer av verkstadsjobb, eller att det är det 

verkliga antalet representanter av kvinnor som arbetar på de olika företagen. 

Som sagt så hade de olika frågorna besvarats på ett liknande sätt utom i få fall. Exempelvis: 

vid frågan om jag kan själv påverka min egen kompetensutveckling: så svarade ca 20 % med 

de utfrågade kvinnorna i enkäten att det instämmer helt jämfört med 12 % av männen. Här 

kan man dra slutsatsen att kvinnorna är mer positiva att kunna kompetensutveckla sig själva. 

Under intervjuerna så hade en av de deltagande kvinnorna uttalat sig mycket positivt 

angående sin roll i företaget, exempelvis genom att besvara fråga: Anser du att din 

kompetensutveckling är viktig för din egen yrkesutveckling?” Ja, det är det också, lärde mig 

mycket sedan jag började här. Det rullar på bättre när man kan mera och självförtroendet 

stiger när man kan mera ”Finns det goda möjligheter att lära av varandra på arbetsplatsen? 

Ja, man lär sig, från början hjälpte de mig att ställa in en maskin”. Hon menade också att hon 

är en av få kvinnor som jobbar på företaget och hon får den hjälp hon ber om.” Jag får hjälp 

när jag frågar om det, det beror kanske på att jag är den enda tjejen på denna avdelning och 

jag trivs jättemycket med det”. 

Dessa svar kan företagen titta på mera för att kunna utveckla kunskapsspridning i företagen, 

Mark (2002) menar att makten mellan kvinnor och män är ojämnt fördelad till männens 

fördel, man bör kunna förminska den ojämna fördelning genom att anställa fler kvinnor och 

dela upp jobben så de får liknande arbetsuppgifter som männen har. 

6.6 Innovation  
Enligt Garcia och Calantone (2001) finns det många olika definitioner för innovation och vad 

som karaktäriserar innovation. I både intervjuer och enkäterna fanns det inga direkta eller 

klara frågor som tar upp innovation, men det fanns några frågor som tar upp ämnet innovation 

på ett indirekt sätt. Författaren tog upp innovation i form av två olika frågor som ställdes i 

enkäterna och intervjuerna, dessa frågor är: ”Du kan pröva nya saker i jobbet” och ”Du 

medverkar i förändringsarbeten på arbetsplatsen”. I enkäterna så fanns en tendens av spridna 

svar och oenighet angående dessa frågor men största delen. 
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n av respondenterna ca 44 % svarade på den första frågan i enkäterna att det instämmer till en 

viss del att de kan pröva nya saker i jobbet. Samma svar frekvens var på den andra frågan ca 

45 % svarade at de medverkar i förändringsarbete på arbetsplatsen. 

I intervjuerna var svaren mer klarare, eniga och direkta vad det gäller att de kan pröva nya 

saker i jobbet. Respondenterna menade att testa nya metoder samt pröva nya lösningar är en 

självklarhet när det inte går ihop, vilket de får stöd för av ledningen då det är självständigt 

arbete och det gynnar företaget. De förklarade vidare att de får inga bonusar om de hittar på 

något som gynnar företagets arbetsprocess. Men vissa kan bli insnöade på att jobba på ett 

visst sätt och gör som de alltid har gjort. Allt kan också påverkas beroende på vilken 

avdelning de jobbar på samt den tid de behöver för att färdigställa en produkt. Vilket 

överensstämmer med Tidd och Bessant (2009) som hävdar att innovation är en 

sammanställning, som uppstår hos en arbetsgrupps kreativa kombination av olika inställningar 

och kunskapsområden. 

I den andra frågan ” Medverkar du i förändringsarbeten på arbetsplatsen” fanns det en 

oenighet vad det gäller svaren på frågan, men de flesta menade att de medverkar i 

förändringsarbeten på arbetsplatsen genom olika metoder, exempelvis förbättringsarbete eller 

förbättringsmöten som sker på rasterna eller i vissa fall en gång i månaden. Medan andra har 

ingen klar metod på hur de ska göra för att medverka i förändringsarbete på arbetsplatsen eller 

de har inte blivit tilldelade någon roll i det och när det är mycket jobb så hinner de inte med 

förändringar som de vill göra. Vad de stora organisationerna har gemensamt är enligt Tidd 

och Bessant (2009) framgångsrika innovationer och nya sätt att göra saker på. De utvecklar 

vidare att ledningen måste engagera sig oftare för att nå framgångsrika innovationer samt hitta 

nya sätt och processer att nå dessa innovationer och det görs genom att ledningen visar tydligt 

sin delaktighet, stöd, entusiasm för alla anställda. 
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7 Slutsats 
Under detta avsnitt kommer författaren att presentera svaren på frågorna som har ställts samt 

innovationsbidraget. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka ifall formell utbildning bidrar till utveckling av 

lärandemiljö. Ett sekundärt syfte med detta arbete var att undersöka ifall innovations 

möjligheter ökar under befintlig lärandemiljöer. Med det ville författaren gå in på hur de olika 

utbildningar som genomfördes under finanskrisen har påverkat personalen, innovation och 

lärandemiljöer som var det sekundära syftet. Om formell utbildning bidrar till utveckling av 

lärandemiljöer så är mitt svar: ja det gör den. I alla fall i denna studie och de företag som 

ingick i studien har enligt min uppfattning utvecklat det, eller det är vad de flesta 

respondenterna i studien tyckte. 

 Den stora majoriteten av opponenterna var positiva till de olika utbildningar de fick när de 

hade minst att göra, medan en mindre del av dem ville gå på andra utbildningar eller få slippa 

alla utbildningar, då de tyckte att de var ”fullärda”. Innovationsbidraget är resultatet av 

företagens arbete med kompetensutveckling under konjunkturnedgången och dess påverkan 

på lärandemiljöer, vilket har presenterats för de olika företagen i form av praktiska bidrag 

under ett par möten med dem, samt att denna studie som är ett kunskapsbidrag till ämnet 

innovationsteknik/innovationsvetenskap kommer att ge företagen en större överblick av vad 

deras anställda tycker och tänker vad det gäller studiens syfte, resultat och analys.  

 Kompetensutveckling under nedskärningar är livsviktig för företag och anställda för att 

snabbt kunna bemöta marknadens nya behov. Den ger också anställda chansen att 

vidareutveckla sig själva och sin kompetens för att eventuellt kunna söka andra tjänster vid 

varsel, såsom det som hände under ekonomikrisen 2008 som vi fortfarande lider av och 

kommer att göra under en längre tid. 

Genom att företagen visualiserar sin vision kan de uppfatta vad de är i behov av för att kunna 

expandera sin position på marknaden och samtidigt steg för steg granska upplägget. Vid ett 

eventuellt bakslag kan företagen då få veta bakomliggande orsaker genom att studera hur 

upplägget varit strukturerat.  

Att misslyckas är i sig erfarenhet och kunskap som man bör lära sig av, men återkommande 

misslyckanden kan påverka företagets framtid. Därför ska en ständig själv- granskning samt 

omvärldsanalys pågå för att kunna uppskatta sin position på marknaden. Att skyndsamt kunna 

ändra kurs om marknaden begär det, genom en snabb utbildning av egna resurser, som i detta 

fall de anställda.  

 Efter ekonomikrisen har företagen haft en stor förändring vad det gäller produktionen och de 

anställdas kompetensutveckling. Vi ska inte glömma de anställda som fick varslas och den 

förlust som företagen och de anställda gick miste om i form av den förlorade kompetensen 

som fanns hos de äldre pensionerade och de yngre varslade personalen. 

Vad det gäller genusperspektivet i de besvarade enkäterna/intervjuerna så liknade de flesta 

svaren i stort sätt varandra om man ska dela det i manligt visavi kvinnligt svar. Detta beror 

förmodligen på att de kvinnliga respondenterna var underrepresenterade i denna studie 

jämfört med den manliga mängden. De uppgick som högst till 25 % i enkäterna och 14 % på 

intervjuerna. Svaret på varför de var underrepresenterade var att de kvinnliga respondenterna 

hade mer av administrativt arbete medan de manliga arbetade i verkstäderna.  
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Verkstadsarbetarna var stora delar av de respondenter som deltog i utbildningarna, detta 

speglade också det verkliga antalet representanter av kvinnor som arbetade på de olika 

företagen. Men det som kunde utläsas var att kvinnorna var mer positiva gentemot att kunna 

själva kompetensutveckla sig och sina roller i företaget. 

Slutsats vad det gäller genusperspektivet i de deltagande företagen tyder på att utveckling av 

kunskapsspridning i företagen, kanske genom att anställa mera kvinnor och att dela upp 

arbetsuppgifter kan främja lärandeorganisation och att kompetensen utvecklas. 

Vad det gäller innovations förståelse i företagen så varierade den mellan enkät och intervju 

respondenterna. Men den fanns där och den utvecklas så länge företagen släpper tygeln på 

sina anställda och låter dem jobba friare för att nå sina mål. 

7.1 EU projekt Sala Industrier 
Vad jag har uppfattat och fått för bild av denna studie, är att formell utbildning bidrar till 

utveckling av lärandemiljö men det kan medföra både för och nackdelar för de företag som 

skickar sina anställda på de utbildningar och kurser som i detta fall företagen fick medel för i 

form av fel val av utbildningar eller andra former som återkommer i detta arbete.  

Målet med studien var att framkalla en klarare bild av det nuvarande läget vad det gäller 

lärandemiljö och kompetensutveckling hos de olika företagen som ingår i EU projektet, har 

enligt min uppfattning besvarats till en stor del, då enkäterna och intervjuerna har besvarat 

den frågan att kompetensutveckling enligt respondenterna skett och mer än hälften skulle vilja 

att den ska ske kontinuerligt.  

En annan viktig slutsats var att mindre än hälften av de som svarade på enkät 1 svarade med 

att deras kompetensutveckling var viktig för företaget. Detta väcker ett stort frågetecken vad 

det gäller vad respondenternas tycker och tänker gentemot ledningen som under intervjuerna 

och sammanställning, med bl.a. författaren gång på gång, nämnt att anställdas 

kompetensutveckling är mycket viktigt för dem. Här kan man dra en slutsats som man enas 

om att ledningen bör ha bättre kommunikation och öppna nya kanaler med de anställda samt 

att med jämna mellanrum framföra uppskattning till de anställda vilket kan ge en positiv anda 

som gynnar företaget.  

Angående lärandemiljö så var de flesta respondenterna eniga om att det finns i de olika 

företagen. Svaren var exempelvis eniga från respondenterna att de flesta lär sig av varandra, 

särskilt av de mer erfarna och äldre medarbetarna, samt att de olika företagen har en sorts 

utbildningssystem som de olika anställda kan ta del av ”ifall de vill”. 

Många av de anställda tyckte att det var roligt att få nya kunskaper samt ”få göra någonting”, 

när de inte hade många arbetsuppgifter, medan andra anställda tycket att den information de 

fick under utbildningar är föråldrad, samtidigt som en tredje grupp tyckte att det är företagen 

som gynnas genom att de väljer utbildningar som gynnar bara företagen. Många av 

respondenterna visade en stor positivitet av att vara med på de kurser som de blev skickade 

till, samt den information de fick med sig därifrån eller den information som senare delades 

på arbetsplatsen efter utbildningarna av dessa eller andra anställda. 

Stundvis kan man få en bild av att de inblandade företagen skickade sina anställda på 

utbildningar, bara för att de fick den hjälpen och medel av EU, utan att tänka på om dessa 

utbildningar var bra eller skulle ge någon nytta för de anställda eller för företagen. Vissa av 

utbildningarna hade inte med deras arbete att göra och kunde inte direkt appliceras med nya 
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kunskaper i verksamheten. Det ger mig en bild att kompetensutveckling ska enligt min 

uppfattning vara mer anpassningsbar och att förväntningar på utbildning varierar, likaså 

önskan om att utveckla sin egen kompetens att vara utbildad och därmed mera kompetent i 

kombination med motiv som handlar om att bli bättre och ha rätta förväntningar på utbildning 

och kompetensutveckling. Även om en positiv bild målades upp så hävdade många av 

respondenterna att den information de fick på kurserna var inte ny för dem utan det var en sort 

repetition och att de kunde använda sig av det på jobbet. Mitt förslag är att ge anställda 

chansen att av fri vilja kunna välja andra kurser som de själva anser vara viktiga för det jobb 

de utför. En annan aspekt kan vara att studera kompetensutveckling på individuell nivå för att 

individen ska kunna dra nytta av denna utveckling på ett mer individuellt sätt 

En annan uppfattning är att en del av de äldre respondenter som var på väg ut ur 

arbetsmarknaden inte tyckte att de olika utbildningarna bjöd på något nytt eller att de skulle 

hjälpa dem med det liv de skulle påbörja. Det kan uppfattas då som slöseri med både tid och 

pengar, som kunde användas i andra sammanhang, exempelvis i utveckling av nya anställda 

som är på väg in i de olika företagen eller att använda de äldre anställda till att överföra sina 

kunskaper till de yngre för att höja de yngres kompetens. 

Företagen kunde exempelvis ha skickat ”rätt” människor till de ”rätta” utbildningarna genom 

att ställa en enkel fråga till de anställda och sig själva, det är: ”vad vill du och vad vill vi som 

företag att våra anställda ska lära sig?” Då hade de kunnat både spara pengar och tid samt 

tjäna mer på att utbilda sin personal på ett mer effektivt sätt. 

Om man ska jämföra den tidigare studien med denna, så kan man uppleva att anställda i den 

tidigare studien var mer negativa lagda inför de olika utbildningar som erbjöds av ledningen. 

Detta kan bero på många olika faktorer, exempelvis att de anställda som deltog i den tidigare 

studien vill författaren hävda att de var rädda och negativa inför de kommande oförutsebara 

förändringar som var nära och hur de kommer att påverka deras liv. Även rädsla för att förlora 

jobbet vilket gjorde att de ställde sig i försvarsställning och nekade till allt som skulle 

förändra deras rutin. När många av de anställda förlorade anställningen och de fick reda på 

vilka som skulle fortsätta arbetet då kunde man se i den senare undersökningen en mer positiv 

bild som de ”kvarlevande” anställda målade upp angående de olika utbildningar och lärandet 

de fick. 

Organisationen måste framföra medel och verktyg för att nå lärandeorganisation, då det inte 

är lätt att uppnå särskilt under varsel och nedskärningars tider vilka påverkar negativ 

motivation och lojalitet som anställda har gentemot organisationen. Motivation och lojalitet är 

två viktiga faktorer som behövs för att genomdriva förändringar och mindre smärtsam 

övergång till lärandeorganisation. Dessa påståenden överensstämmer till stor del med den 

tidigare studien vilket stärker studiens utgångsposition. 

Det kvarstår att se om den minskade arbetsstyrkan som har kompetensutvecklat sig klarar av 

att utföra flera arbetsuppgifter, vilket enligt Budros (1999), ska kunna göra under 

nedskärningar, samt att undersöka om kompetensutveckling som gavs under kristiden ses som 

konsumtion eller som investering. 

7.2 Förslag på framtida forskning 
Under genomförandet av denna studie har en känsla av framtida forskning vuxit fram. Som 

förslag kan den handla om jämförelse mellan olika företag som har hamnat i liknande 
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situation för att kunna få bättre överblick av vad som har gått bra och vad som kan förbättras 

samt vilka lärdomar som kan dras ur detta för att inte hamna i en liknande situation.  

En viktig frågeställning inför framtida studier är att diskutera och analysera vilka 

utgångspunkter som finns för lärande och kompetensutveckling hos inblandade företag eller 

andra företag som kan erfara liknande scenario. Det skulle ge en bättre bild vad det gäller 

framgångsfaktorer i de olika företag som använder sig av kompetensutveckling under 

nedskärningstider. 

En annan viktig slutsats som bör tas med för vidare utbildningar är om nedskärningar bygger 

konsumtion av utbildningar.  
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8.4 Intervjuer 
Intervju 1: Informantintervju via email med Helene Karlsson, Ludvig Bernhardsson, Jakob 

Vannfält, Clas-Göran Färnqvist, Karlsson Spools samt projektledare för EU projekt Sala 

Industrier finns under bilaga 5. Den2011-05-19. 

Intervju 2: Styrgruppsmöte på Metso, Sala. Den2011-04-27. 

Intervju 3: Styrgruppsmöte på Färnqvist, Sala. Den 2011-05-19. 

Intervju 4: Enkätundersökning på företag knutna till EU projekt Sala Industrier. Hur bra 

fungerar lärandet på din arbetsplats? Finns under bilaga 3. Den 2011-04-01. 

 

8.5 Figurer 
Figur 1: Egen modell, framställning av den lärande organisationen enligt boken Den femte 

disciplinen av Senge (1990). (Figur 1: Egen modell framställning av den lärande 

organisationen enligt Senge(1994) 

Figur 2: Induktiv och deduktiv ansats; Källa: Att utreda forska och rapportera, Eriksson och 

Wiedersheim-Paul, 1997, sid 229. (Figur 2: Induktiv och deduktiv ansats) 

Figur 3: intervju mall; källa: Psykologiska undersökningsmetoder: En introduktion enligt 

Wedin & Sandell (2003)(Figur 3: intervju mall enligt Wedin & Sandell (2003) 

 

Figur 4: figur som visar skillnader på en uppdelning av undersökning med kvantitativ 

respektive kvalitativ data (Eriksson och Wiedersheim-Paul 2006). (Figur 4: skillnader på en 

uppdelning av forskning med kvantitativ respektive kvalitativ data. (Eriksson, 2006). 
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Bilaga 1 

Enkätundersökning på företag knutna till EU projekt Sala Industrier 

 

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.  
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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 



 

II 

 

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 
  

1 4 2 5 

 
3 

1 4 2 5 3 

1 4 2 5 3 



 

III 

 

Bilaga 2 

Användning och nytta av utbildningen 

 

Kursen är viktig för min egen kompetensutveckling 
 

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

   

 

 

 

Kommentar – varför är kursen viktig/inte viktig? 

 

 

 

 

 

 

 

Företaget har stor nytta av att jag genomfört kursen 
 

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

   

 

 

 

Kommentar –  nyttan för företaget? 

 

 

 

 

 

 

 

Jag kan direkt använda kunskaperna i arbetet 
 

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

   

 

 

 

Kommentar –  hur ser du att du kan använda kunskaperna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 4 2 5 

 
3 

1 4 2 5 

 
3 

1 4 2 5 

 
3 



 

IV 

 

Kursen har gett mig en större förståelse för mitt arbete 
 

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

   

 

 

 

Kommentar –  t.ex. exempel på större förståelse? 
 

 

 

 

 

Med hjälp av kunskaperna från kursen kan jag jobba effektivare 
Instämmer ej              Instämmer lite  Instämmer till viss del  Instämmer i hög grad      Instämmer helt 

   

 

 

 

Kommentar –  hur ser du att du kan jobba effektivare? 
 

 

 

 

Kunskaperna bidrar till bättre samarbete på arbetsplatsen 
 

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

   

 

 

Kommentar –  hur ser du att samarbetet kan förbättras? 
 

 

 

 

Det är värdefullt att sprida kunskaperna till andra kollegor 
 

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

   

 

 

Kommentar –  tex. hur och vad sprida? 
 

 

  

1 4 2 5 

 
3 

1 4 2 5 

 
3 

1 4 2 5 

 
3 

1 4 2 5 

 
3 



 

V 

 

Bilaga 3 

Enkätundersökning på företag knutna till EU projekt Sala Industrier 

 

Hur bra fungerar lärandet på din arbetsplats? 
 

EU-projekt Sala Industrier har under 2008 till 2011 arbetat med kompetensutveckling av 

personal vid Metso, Karlssons Spools, Färnqvist och Grimaldi. DITT svar är mycket 

värdefullt för att vi ska få en så bra bild som möjligt hur lärandet fungerar. Fyll bara i EN box 

för varje svar. Välj det svarsalternativ du anser stämmer bäst in på Dig. Enkäten distribueras 

under vecka 13 och den ska vara ifylld och inlämnad senast 2011-04-01.   

Kontakt och frågor om enkäten: Erik Lindhult, Mälardalens högskola, 016-15 34 89 

(erik.lindhult@mdh.se), och projektledare Helene Karlsson, 0224-370 16 

 

 

Har Du deltagit i EU-projektet Sala 

Industrier? 
 

Ja  Nej 

 

 

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 (företag): 
 

 

 

 

 

Arbetsuppgifter: 
 

Administrativ tjänst    

 

Verkstadstjänst  
 

Antal år på företaget: 
 

1-5år  6-10 år 11-15 år 

 

16-20 år 21-25 år 26 år < 

 

 

Jag har sedan 2008 fått 

kompetensutveckling/utbildning inom: 

 

 

 

 

 

 

Det är okej för mig 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

mailto:erik.lindhult@mdh.se


   

 

VI 

 

 

Nu kommer några frågor om vad Du anser om Din lärandemiljö på arbetsplatsen: 
 

1. Du får nya kunskaper genom utbildning eller lärande i jobbet:  
 

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

   

 

 

2. Jag kan själv påverka min egen kompetensutveckling: 
 

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

   

 

 

 

3. Jag anser att min kompetensutveckling är viktig för företagets utveckling: 

 

Instämmer ej             Instämmer lite  Instämmer till viss del  Instämmer i 

hög grad      Instämmer helt   

 

 

4. Jag anser att min kompetensutveckling är viktig för min egen yrkesutveckling:  

 

Instämmer ej             Instämmer lite  Instämmer till viss del  Instämmer i 

hög grad      Instämmer helt   

 

 

5. Det finns goda möjligheter att lära av varandra på arbetsplatsen:  

 

Instämmer ej             Instämmer lite  Instämmer till viss del  Instämmer i 

hög grad      Instämmer helt   

 

 

6. Du får stöd från arbetskamrater och ledning när det behövs:  

 

Instämmer ej             Instämmer lite  Instämmer till viss del  Instämmer i 

hög grad      Instämmer helt   

 

 

7. Du vet vad kunderna vill ha:  

 

Instämmer ej             Instämmer lite  Instämmer till viss del  Instämmer i 

hög grad      Instämmer helt   

 

8. Det finns förutsättningar för att göra ett bra jobb så att kunderna blir nöjda:  

 

Instämmer ej             Instämmer lite  Instämmer till viss del  Instämmer i 

hög grad      Instämmer helt   

 

9. Du kan pröva nya saker i jobbet:  

1 4 2 5 

 
3 

1 4 2 5 3 

1 4 2 5 3 

1 4 2 5 3 

1 4 2 5 3 

1 4 2 5 3 

1 4 2 5 3 

1 4 2 5 3 



   

 

VII 

 

 

Instämmer ej             Instämmer lite  Instämmer till viss del  Instämmer i 

hög grad      Instämmer helt   

 

10. Du medverkar i förändringsarbeten på arbetsplatsen 

 

Instämmer ej             Instämmer lite  Instämmer till viss del  Instämmer i 

hög grad      Instämmer helt 

 

 

 

Frågorna du besvarat ovan (frågorna 1-10) handlar om hur Din lärandemiljö fungerar. 

Hur anser du lärandemiljön har förändrats sedan företaget började varsla under 2008?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga kommentarer: 
 

 

 

 

 

 

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

 

Styrgruppen för EU-projekt Sala Industrier  

Ludvig Bernardsson, Karlssons Spools, Jakob Vannfält, Metso, Claes Göran Färnqvist, 

Färnqvists, Marita Sundh, Grimaldi, Helene Karlsson, projektledare, Erik Lindhult, 

Mälardalens Högskola, Anders Johansson, Företagarcentrum 

  

1 4 2 5 3 

1 
4 

2 

5 3 
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Bilaga 4 

Missivbrev 
Hej! 
EU-projekt Sala Industrier har under 2008 till 2011 arbetat med kompetensutveckling av 

personal vid Metso, Karlssons Spools, Färnqvist och Grimaldi. Dina svar är mycket värdefulla 

för att jag ska få en så bra bild som möjligt hur lärandet fungerar. 

Jag är en student som studerar på Mälardalens högskola. Jag läser just nu en kurs som heter 

KIN190 Innovationsteknik på avancerad nivå. Inom ramen för kursen ska jag genomföra en 

magisterexamen vars syfte är att undersöka lärandemiljö och kompetensutveckling på din 

arbetsplats. Resultatet kommer endast att användas vid examinationen för kursen. Om så 

önskas kan du få ta del av resultatet via kontaktpersonen.  

intervjun tar ungefär 35-45 minuter att genomföra. Deltagandet är helt frivilligt och kan när 

som helst avbrytas. Uppgifterna som lämnas i intervjun är helt anonyma och svaren kommer 

inte att kunna kopplas till dig som person.  

 

Att få ditt medgivande är mycket viktigt för att studien ska vara etiskt korrekt.  

Tack på förhand  

 

Kontaktperson: Alaa El Boustany Ael05001@student.mdh.se eller alaa.boustany@gmail.com 

 

Intervjufrågor 
 vad är dina Arbetsuppgifter? 

 Ålder? Kön? 

 Hur länge har du varit anställd här?  

 Har Du deltagit i EU-projektet Sala Industrier, sedan när? 

 

1. Får du nya kunskaper genom utbildning eller lärande i jobbet? 

 

2. kan du själv påverka din egen kompetensutveckling? 

 

3. Anser du att din kompetensutveckling är viktig för företagets utveckling? 

 

4. Anser du att din kompetensutveckling är viktig för min egen yrkesutveckling? 

 

5. Finns det goda möjligheter att lära av varandra på arbetsplatsen? 

 

6. Får du stöd från arbetskamrater och ledning när det behövs? 

7. Vet du vad kunderna vill ha? 

 

8. Finns det förutsättningar för att göra ett bra jobb så att kunderna blir nöjda? 

 

9. Kan du pröva nya saker i jobbet? 

 

mailto:Ael05001@student.mdh.se
mailto:alaa.boustany@gmail.com


   

 

IX 

 

10. Medverkar du i förändringsarbeten på arbetsplatsen? 

 

Frågorna du besvarat ovan (frågorna 1-10) handlar om hur Din lärandemiljö fungerar. 

Hur anser du lärandemiljön har förändrats sedan företaget började varsla under 2008 

tills idag?   

 

Övriga kommentarer: 

 

Användning och nytta av utbildningen 

Om du har deltagit i EU-projektet Sala Industrier så har du säkert genomfört några 

utbildningar eller mindre kurser. Besvara nedanstående frågor och ge din helhetssyn på 

utbildningen.  

Vilka utbildningar har du genomfört sedan 2008 tills idag? 

 

 

Kursen är viktig för min egen kompetensutveckling 
 

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

   

 

 

Kommentar – varför är kursen viktig/inte viktig? 

 

 

 

 

 

 

Företaget har stor nytta av att jag genomfört kursen 

 

Instämmer ej              Instämmer lite  Instämmer till viss del  Instämmer i 

hög grad      Instämmer helt    

 

 

Kommentar –  nyttan för företaget? 

 

 

 

 

 

Jag kan direkt använda kunskaperna i arbetet 

 

Instämmer ej              Instämmer lite  Instämmer till viss del  Instämmer i 

hög grad      Instämmer helt    

 

 

Kommentar –  hur ser du att du kan använda kunskaperna? 

 

5 

 
4 3 1 2 

1 4 2 5 

 
3 

1 4 2 5 

 
3 



   

 

X 

 

 

 

 

 

Kursen har gett mig en större förståelse för mitt arbete 

 

Instämmer ej              Instämmer lite  Instämmer till viss del  Instämmer i 

hög grad      Instämmer helt    

 

 

Kommentar –  t.ex. exempel på större förståelse? 

 

 

 

 

Med hjälp av kunskaperna från kursen kan jag jobba effektivare 
Instämmer ej              Instämmer lite  Instämmer till viss del  Instämmer i 

hög grad      Instämmer helt    

 

Kommentar –  hur ser du att du kan jobba effektivare? 

 

 

 

 

Kunskaperna bidrar till bättre samarbete på arbetsplatsen 

Instämmer ej              Instämmer lite  Instämmer till viss del  Instämmer i 

hög grad      Instämmer helt    

 

 

Kommentar –  hur ser du att samarbetet kan förbättras? 

 

 

 

 

Det är värdefullt att sprida kunskaperna till andra kollegor 

 

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

Instämmer helt    

 

 

Kommentar –  t.ex. hur och vad sprida? 

 

 

 

 

  

1 4 2 5 

 
3 

1 4 2 5 

 
3 

1 4 2 5 

 
3 

1 4 2 5 

 
3 
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Bilaga 5 

 Intervju frågor som Sala styrgruppen diskuterade under sista styrgruppsmötet 2011-05-19 

tillsammans med Erik Lindhult och en representant från Salas kommun. 

 

 företags storlek, huvudkontor plats, verkstad plats, arbetsuppgifter, spetskompetens och 

personalfakta. 

 Vad är det för företag? Din position? 

 När bildades företaget? 

 Hur många kvinnor män som arbetar? 

 Vad är företagets huvudkompetens? Vad erbjuder företaget kunderna? 

 Hur många hade ni anställda innan ESF projektet, eller innan finanskrisen och nedskärningar 

och hur många har ni idag? 

 Är det mer kvalité på dem anställda? Vilka stannade kvar? 

 Vid nyanställning, vilka anställer ni? 

 Bidrog de utbildningar som företaget fick genom ESF medel till kompetensutveckling av 

personalen? 

 Bidrog kompetensutveckling av personalen till förbättrad lärandemiljö? 

 Hur fungerar formella och informella inlärningssätt i företaget?  

 Informations och Kommunikations hantering i företaget?  

 Hur uppfattar ni er som lärande organisation?  

 Arbetar ni efter Senge lärande organisations teori såsom Systemtänkande, Tankemodeller, 

gemensamma visioner, Teamlärande, Personligt mästerskap? 

 

  



   

 

XII 

 

Bilaga 6 

 

1. Får du nya kunskaper genom utbildning eller lärande i jobbet? 

Färnqvist 1; Jag lärde mig mycket av solid Works, brand utbildning var repetition, men man 

lär sig alltid något nytt. 

Färnqvist 2; jo det får man väl, det är omväxlande, det tycker jag, lärde mig allt 

Färnqvist 3; lärde mig inte så mycket har varit små jobb, men det känns att jag lärde mig lite 

mera än vad jag kunde förr. 

Färnqvist 4; ja det får man säga. 

 

Karlsson Spools 1; ja Excel och Word, kanske inte specifikt i mitt arbete, engelska var 

givande då jag kan använda det i de maskiner och instruktioner man får samt kommunikation 

med andra. Form och läge gav inte mycket då jag inte jobbar med ritningar men det var 

intressant att ta del av det. 

Karlsson Spools 2; det tycker jag har fått faktisk, engelskan var bra då jag använde den i Kina 

och när jag skickar email till USA. 

Karlsson Spools 3; ja det tycker jag. 

Karlsson Spools 4; ja, det är alltid bra att veta mera. Det är kul att göra nya saker. 

 

Metso 1: både ja och nej 

Metso 2: ja det måste jag hålla med om 

Metso 3: man får lära sig av andra. 

Metso 4: ja, nästan varje dag, speciellt när man arbetar med äldre. 

 

2. kan du själv påverka din egen kompetensutveckling? 

Färnqvist 1; ja, söka rätt själv på saker man inte vet, men jag kan inte välja själv förutom det 

företaget erbjuder i utbildning. 

Färnqvist 2; vi kan lägga in som förslag men det är upp till cheferna att bestämma, vi har gått 

på några utbildningar. Men lite fördjupning på vissa program skulle vara bra. 

Färnqvist 3; ja, vill man lära sig så lär man sig. 

Färnqvist 4; ja det kan jag, nätletande. 

 

Karlsson Spools 1; skulle jag känna till att det finns någon utbildning som kan hjälpa mig i 

mitt arbete, så skulle jag ta den utbildning. 

Karlsson Spools 2; det vet jag faktiskt inte, jag kan nog begära något jag behöver av 

ledningen men har inte gjort det ännu. 

Karlsson Spools 3; ja, till en viss del kan man påverka 

Karlsson Spools 4; ja, jag kan begära nya kurser 

 

Metso 1: ja till en viss del, jag kan fråga, men oftast finns det ingen tid, då blir det svårt. 

Metso 2: ja det finns vissa kurser som jag vet att jag vill ha och får det oftast av ledningen. 

Metso 3: vet inte om jag gör det. 

Metso 4: ja det kan jag, genom att använda mig av kunskaperna. 

 

3. Anser du att din kompetensutveckling är viktig för företagets utveckling? 

Färnqvist 1; det är företaget som gynnas genom att de väljer utbildningar vilket gynnar en 

själv. Det har varit nytta för mig och för de företagen på de utbildningar vi blev erbjudna. 

Färnqvist 2; ja det är det absolut, det är nästan bara jag som står vi maskinerna. 

Färnqvist 3; ja eftersom jag driver in pengar till företaget, den är ganska viktig. 

Färnqvist 4; ja det måste det vara, ju duktigare jag är ju bättre det är för företaget. 



   

 

XIII 

 

 

Karlsson Spools 1; jag kan inte göra det jag gör bättre. 

Karlsson Spools 2; ja, då jag utvecklas hela tiden. 

Karlsson Spools 3; jo, om jag utvecklas kan företaget utvecklas. 

Karlsson Spools 4; ja, jag skulle säga det. 

Metso 1: ja det tycker jag, ju mer jag lär mig, men det är svårt i min avdelning, vi på 

avdelningen kan mycket om olika grejer 

Metso 2: det beror på vilken kompetensutveckling. 

Metso 3: det borde vara det, jag tycker inte att alla gånger jag har lärt mig något skulle gynna 

företaget. 

Metso 4: ja det gör jag 

 

4. Anser du att din kompetensutveckling är viktig för min egen yrkesutveckling? 

Färnqvist 1: ingen kommentar 

Färnqvist 2; ja, det är det också, lärde mig mycket sedan jag började här. Det rullar på bättre 

när man kan mera och självförtroende stiger när man kan mera. 

Färnqvist 3; ja om man ska söka jobb i framtiden så blir det bättre ju mer man lär sig. 

Färnqvist 4; jag blir bättre i mina uppdrag. 

 

Karlsson Spools 1; ingen kommentar 

Karlsson Spools 2; ja, det tycker jag, vissa delar, då jag vill lära mig saker hela tiden. 

Karlsson Spools 3; jo, det tycker jag 

Karlsson Spools 4; ja. 

Metso 1: ja, det är kul att lära sig nya saker. 

Metso 2: det tycker jag definitivt att det finns, vi hjälps åt och hjälper varandra. 

Metso 3: jag vill alltid göra rätt ifrån mig, lär man sig för mycket blir det lätt att trampa på 

andras områden. 

Metso 4: ja, det gör det, desto mer jag kan desto bättre bli det. 

 

5. Finns det goda möjligheter att lära av varandra på arbetsplatsen? 

Färnqvist 1; Ja, det tror jag, det är de nya är inte fullärda utan de lär sig av äldre. Man kan inte 

alltid alla program utan frågar annan som kan, alla har tagit en viss information från 

utbildningar man gått på och man delar med sig. 

Färnqvist 2; ja, man lär sig, från början hjälpte de mig att ställa in en maskin. 

Färnqvist 3; ja, det gör det, de äldre kan väldigt mycket, det finns folk att lära sig av. 

Färnqvist 4; ja, det tycker jag, man frågor de mer erfarna. 

 

Karlsson Spools 1; ja visst, finns det möjligheter, jag tror inte företaget skulle säga nej. 

Karlsson Spools 2; ja, det finns det faktiskt då det är öppet på arbetsplatsen. 

Karlsson Spools 3; ja, genom diskussioner. 

Karlsson Spools 4; ja det gör det, man får förklara och visa lite av det man kan för andra. 

Metso 1: ja absolut, jag frågar mycket om saker jag inte kan. 

Metso 2: ja, har alltid fungerat bra. 

Metso 3: ja, det tycker jag, är det någon som kan är det bra att dela med sig. 

Metso 4: ja det gör det, särskilt med äldre, man lär sig av dem. 

 

6. Får du stöd från arbetskamrater och ledning när det behövs? 

Färnqvist 1; ja, det tycker jag, om man t.ex. missat och inte kan då kan man fråga. 
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Färnqvist 2; ja, det får jag i alla fall från arbetskamrater. Det finns vissa som man snackar med 

lite mer än andra, chefen får man berätta det mesta för men han luskar fram det mesta. Som 

tjej får jag mer hjälp av killar än vad jag skulle få av tjejer. 

Färnqvist 3; det är bara och fråga jag är duktig på det. 

Färnqvist 4; ja, det tycker jag 

 

Karlsson Spools 1; ja, om jag skulle fråga efter det, kan jag inte tänka att jag inte skulle få det. 

Karlsson Spools 2; ja, det tycker jag. 

Karlsson Spools 3; ja, det tycker jag. 

Karlsson Spools 4; ja. 

 

Metso 1: ja, till en viss del, beror på vad det gäller 

Metso 2: ja. 

Metso 3: ja, från arbetskamraterna, men ledningen är inte lika insatta i vårt arbete. Alla vill att 

det ska bli bättre men det görs på olika sätt 

Metso 4: ja, det tycker jag 

 

7. Vet du vad kunderna vill ha? 

Färnqvist 1; Oftast får man det på ritning, jobbar efter order man har fått, det kan komma från 

kunden, ibland gör man ändringar ifall det inte funkar. 

Färnqvist 2; inte alltid, ibland får man dåligt underlag och inte mycket som stämmer och går 

ihop, oftast kan man kompromissa med dem så det blir rätt i slutändan. 

Färnqvist 3; ja de vill ha felfria produkter, man vill göra bra ifrån sig.                      

Färnqvist 4; får det så fort och billigt som möjligt. 

 

Karlsson Spools 1; jag är medveten om vad kunden vill ha. 

Karlsson Spools 2; ja, det vet jag, få varor i rätt tid, bra kvalitet, bra priser. 

Karlsson Spools 3; ja, oftast, det som står på ritningar. 

Karlsson Spools 4; de vill ha bra bitarna, jag gör så bra jag kan i de maskinerna jag kör. 

Metso 1: ja, då personalen är mina kunder. 

Metso 2: ja, de vill ha grejerna igår helst. 

Metso 3: jag tror att jag vet vad de vill ha, bra grejer i rätt tid. 

Metso 4: ja. 

 

8. Finns det förutsättningar för att göra ett bra jobb så att kunderna blir nöjda? 

Färnqvist 1; ja, det finns det. Beroende på de ritningar man får. 

Färnqvist 2; ja, det finns förutsättningar i de ytor och maskiner som finns. 

Färnqvist 3; ingen kommentar 

Färnqvist 4; ja det finns det, vi har duktiga snickare som vet vad de gör. Att det ska rulla på. 

 

Karlsson Spools 1; både ja och nej, det finns en maskin som håller på att bli sliten men de 

byter inte ut den, men åt andra sidan så lämnar vi ut bra produkter. 

Karlsson Spools 2; ja, det tycker jag. I form av maskiner, men det går att utveckla, det är små 

steg som tas hela tiden. 

Karlsson Spools 3; det kan väl finnas saker att förbättra, t.ex. någon maskin. 

Karlsson Spools 4; ja, om du gör bra jobb så får kunderna det de vill ha. 

Metso 1: ja, till en viss del, men det finns vissa utbildningar som jag skulle vilja gå på. 

Metso 2: ja, det finns, folk ställer upp när det kniper. 

Metso 3: nej, det tycker jag inte, just nu ligger vi efter och har mycket jobb, så vi kommer att 

ligga efter i att leverera, vilket stressar processen.  
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Metso 4: ja oftast, man är inte lika noggrann när det är press på oss. 

 

9. Kan du pröva nya saker i jobbet? 

Färnqvist; 1 Ja det kan man göra, jag jobbar på bredning och får pröva på nya lösningar när 

det inte går ihop. Får inga bonusar ifall vi gör något som gynnar företagets arbetsprocess. 

Färnqvist 2; ja det tycker jag absolut, ja vi får göra det, får stöd från ledningen, det är 

självständigt arbete. Vi har inget förslags låda men det skulle vara bra att det skulle finnas. 

Alla jobbar på olika sätt och blir insnöade på att jobba på ett visst sätt. 

Färnqvist 3; det gör man inte så ofta, ja det är rätt så ofta. Finns ingen tid att pröva nya saker. 

Färnqvist 4; man försöker göra det man gör fast bättre hela tiden. 

 

Karlsson Spools 1; jag styr mitt eget jobb och kan testa nya metoder att arbeta. Jag det kan jag 

göra fullständigt. 

Karlsson Spools 2; ja det kan jag göra, nya verktyg, ibland lyckas vi ibland inte. Vi ha lättare i 

vår avdelning att göra det. 

Karlsson Spools 3; om något som inte funkar bra, kan man pröva något annat eller på annat 

sätt. 

Karlsson Spools 4; ja, man får hoppa runt och pröva andra maskiner, men man kan gå med 

och titta och greja med lite. 

Metso 1: ja, jag kan pröva på nya sätt att arbeta på. 

Metso 2: jag låter mina gubbar att ge mig idéer, det är de som utför det riktiga jobbet. 

Metso 3: nja. 

Metso 4: ja, det kan jag. 

 

10. Medverkar du i förändringsarbeten på arbetsplatsen? 

Färnqvist 1; ja, genom förbättringsarbete. För att det ska flyta på lite bättre. 

Färnqvist 2; vi har ingen riktig plan på hur vi ska förändra eller vad. Men vissa frågor som 

ordning o reda tas de upp vi rasterna eller frukost möten, jag tror alla på firman medverkar på 

mer eller mindre sätt. 

Färnqvist 3; nej, inget jag blivit tilldelad. 

Färnqvist 4; ja det jag väl. 

 

Karlsson Spools 1; ja, i viss mån. 

Karlsson Spools 2; ja, i alla fall i de små förändringarna. 

Karlsson Spools 3; ja, det gör jag, haft förbättrings möten en gång i månad och varje tisdag  

Karlsson Spools 4; ingen kommentar 

 

Metso 1: ytterst lite 

Metso 2: ja, det gör jag 

Metso 3: ja, jo vi försöker, det är mycket jobb så vi hinner inte med förändringar som vi vill 

göra. 

Metso 4: till en viss del, om det finns frågor man kan medverka med, 

 

I den tredje delen av intervjuerna har författare tagit upp frågor som berör användning och 

nytta av utbildningen. De intervjuade svarade på en Likert skala som har fem olika svars 

alternativ, där: 1=Instämmer ej, 2=Instämmer lite, 3=Instämmer till viss del, 4=Instämmer i 

hög grad, 5=Instämmer helt. 

 

Var Kursen viktig för min egen kompetensutveckling? 
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Färnqvist1; (5)Instämmer helt, var det på utbildning som Solid, andra utbildningar 

(3)Instämmer till viss del.  

Färnqvist 2; (5)Instämmer helt, det är effektivare sätt att rita o programmera o ser att saker 

stämmer innan. 

Färnqvist 3; man lär sig i efterhand mer o mer. 

Färnqvist 4; (4)Instämmer i hög grad. 

 

Karlsson Spools 1; (4) Instämmer i hög grad, det är lättare att ta del av information. 

Karlsson Spools 2; (4) Instämmer i hög grad, tycker om att lära mig saker. Får något nytt av 

alla kurser. 

Karlsson Spools 3; (3) Instämmer till viss del, vissa grejer var bra, vissa utbildningar 

behövdes inte. 

Karlsson Spools 4; (4) Instämmer i hög grad, om jag utvecklas mera gör jag bättre jobb. 

Metso 1: (3) Instämmer till viss del. 

Metso 2: (4) Instämmer i hög grad. 

Metso 3: (4) Instämmer i hög grad. 

Metso 4: (3) Instämmer till viss del. 

 

Har företaget stor nytta av att jag genomfört kursen? 

Färnqvist 1; (3)Instämmer till viss del. 

Färnqvist 2; (4) Instämmer i hög grad, ja det har dem det är inte många som kan dessa 

program. 

Färnqvist 3; ja; jag har stått vid den maskinen så jag anser att de har nytta, genom att 

producera mera. 

Färnqvist 4; (5) Instämmer helt. 

 

Karlsson Spools 1; (3)Instämmer till viss del. 

Karlsson Spools 2; (3)Instämmer till viss del. 

Karlsson Spools 3; (3)Instämmer till viss del, att jag kan utföra ett bättre arbete. 

Karlsson Spools 4; (4)Instämmer i hög grad, skulle jag behöva något jag kan så kan jag göra 

det eller hjälpa andra. 

Metso 1: (4) Instämmer i hög grad. 

Metso 2: (3) Instämmer till viss del.  

Metso 3: (2) instämmer lite, de spara lite tid. 

Metso 4: ingen kommentar. 

 

Jag kan direkt använda kunskaperna i arbetet 

Färnqvist 1; (5) Instämmer helt. 

Färnqvist 2; (5) Instämmer helt. 

Färnqvist 3; ja, det är helt nya tekniker. 

Färnqvist 4; (2)Instämmer lite. 

 

Karlsson Spools 1; (3)Instämmer till viss del. 

Karlsson Spools 2; (3)Instämmer till viss del. 

Karlsson Spools 3; (3)Instämmer till viss del. 

Karlsson Spools 4; (3)Instämmer till viss del. 

Metso 1: (5) instämmer helt. 

Metso 2: (3) Instämmer till viss del. 

Metso 3: (3) Instämmer till viss del. 

Metso 4: (3) Instämmer till viss del. 
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Kursen har gett mig en större förståelse för mitt arbete. 

Färnqvist 1; (4)Instämmer i hög grad. 

Färnqvist 2; (3)Instämmer till viss del det är bättre ritningar än förra programmet. 

Färnqvist 3; nej i arbetsmässigt så. 

Färnqvist 4; (2)Instämmer lite. 

 

Karlsson Spools 1; (2)Instämmer lite. 

Karlsson Spools 2; (3)Instämmer till viss del. 

Karlsson Spools 3; (3)Instämmer till viss del. 

Karlsson Spools 4; (2)Instämmer lite. 

Metso 1: (3)Instämmer till viss del, vissa utbildningar ger mig större förståelse. 

Metso 2: (2)Instämmer lite. 

Metso 3: (1) instämmer ej. 

Metso 4: (5) instämmer helt, det tycker jag, vissa kurser ger en inblick. 

 

Med hjälp av kunskaperna från kursen kan jag jobba effektivare 

Färnqvist 1; (5)Instämmer helt. 

Färnqvist 2; (5)Instämmer helt, ja, jag förstår snabbare. 

Färnqvist 3; ja; det kan man ju göra, saker som skulle ta en timme tar det 5 minuter i de nya 

CNS maskiner. 

Färnqvist 4; (1)Instämmer ej. 

 

Karlsson Spools 1; (3)Instämmer till viss del. 

Karlsson Spools 2; (3)Instämmer till viss del. 

Karlsson Spools 3; (3)Instämmer till viss del. 

Karlsson Spools 4; (4) instämmer i hög grad. 

Metso 1: (3)Instämmer till viss del. 

Metso 2: (3)Instämmer till viss del. 

Metso 3: (3) Instämmer till viss del, kan använda viss del av utbildningar. 

Metso 4: (4) instämmer i hög grad. 

Kunskaperna bidrar till bättre samarbete på arbetsplatsen 

Färnqvist 1; (4)Instämmer i hög grad.    

Färnqvist 2; (4)Instämmer i hög grad . 

Färnqvist 3; jo, man kan utföra arbetet man blivit utdelad. 

Färnqvist 4; (3) Instämmer till viss del. 

 

Karlsson Spools 1; (3)Instämmer till viss del. 

Karlsson Spools 2; (4)Instämmer i hög grad.    

Karlsson Spools 3; (3)Instämmer till viss del. 

Karlsson Spools 4; (4) instämmer i hög grad. 

Metso 1: det blir bättre samarbete mellan avdelningar. 

Metso 2: (3)Instämmer till viss del, träffar andra på de utbildningarna. 

Metso 3: (3) Instämmer till viss del. 

Metso 4: (3) Instämmer till viss del. 

 

Det är värdefullt att sprida kunskaperna till andra kollegor 

Färnqvist 1; (4) instämmer i hög grad. 

Färnqvist 2; ja, det är det. 

Färnqvist 3; ja, visar och förklara hur man gör det. 
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Färnqvist 4; finns inget formellt utan det informella samtalen. 

 

Karlsson Spools 1; (4) Instämmer i hög grad. 

Karlsson Spools 2; (4) Instämmer i hög grad.       

Karlsson Spools 3; (4) Instämmer i hög grad, det blir genom arbetet, diskussion imitering. 

Karlsson Spools 4; (5) Instämmer helt, visar berättar diskuterar, kommunicerar. 

Metso 1: (5) instämmer helt, genom email, diskussioner, går till varandra på luncher. 

Metso 2: (4) Instämmer i hög grad, ja det tycker jag. 

Metso 3: (5) Instämmer helt, muntligt oftast. 

Metso 4: ingen kommentar. 

 

 


