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Sammanfattning 

 
I denna studie har jag undersökt hur den avgränsade produktionsplatsen i 

fallföretaget skulle kunna bli en mer lärande organisation, men också 

förklarat hur de skulle påverkas av en mer lärande organisation. Idag är det 

en konkurrensfördel för företag att bli en lärande organisation, ramvillkoren 

för de flesta organisationer har förändrats, från att ha befunnit sig i en stabil 

och förutsägbar omvärld till att de idag måste uppmärksamma en ständigt 

växande konkurrens.  

 

Studiens syfte är att identifiera faktorer som kan underlätta förståelsen och 

betydelsen av att bli en mer lärande organisation på produktionsplatsen än 

vad de är idag. Förutom att förstå nyttan och betydelsen av att bli en mer 

lärande organisation, är syftet också att produktionsplatsen ska bli en mer 

lärande organisation. Mina forskningsfrågor är:  

 

– Vilka framgångsfaktorer kan identifieras för att bli en mer lärande 

organisation? 

– Varför är dessa framgångsfaktorer viktiga från lärande organisationers 

perspektiv?   
 

Mina empiriska studier utgörs av en kvalitativstudie på ett fallföretag inom 

processindustrin.  

 

Studien har genomförts genom intervjuer med personal på olika nivåer och i 

olika funktioner på fallföretaget som därmed innebar att jag har kunnat 

jämöra deras svar och kommit fram till intressanta slutsatser. I min slutsats 

har jag identifierat de framgångsfaktorer som behövs för att fallföretagets 

avgränsade område kan bli en mer lärande organisation.  

 

Generaliserbarheten och validiteten av analysen och slutsatserna i studien 

har jämförts och granskats med likadana studier. I Slutsatsen presenteras de 

identifierade framgångsfaktorerna men dessa är mer utförligt förklarade i 

analysdelen. Genom att följa dessa framgångsfaktorer kan fallföretaget bli 

en mer lärande organisation, om de används och tolkas på rätt sätt. 

Framgångsfaktorerna är följande: problemlösningar och vidhängande 

diskussioner, dokumentation av kunskap, allas medverkan, 

kompetensutveckling, arbetsgruppers sammansättning, kommunikation och 

systemtänkande.  

 

Nyckelord: Lärande organisation, framgångsfaktorer 

 



   
 

 

 

Abstract 
 

In this study, I investigated how the delimited production site in the 

company could become a more learning organization, but also explained 

how they would be affected by a more learning organization. Today it is a 

competitive advantage for businesses to become a learning organization, the 

framework conditions for most organizations has changed, from having 

been in a stable and predictable business environment that they now must 

consider an ever-growing competition. 

 

Purpose of this study is to identify factors that may facilitate the 

understanding and 

importance of becoming a more learning organization in the delimited 

production site than they are today. In addition to understand 

the usefulness and importance of becoming a more 

learning organization, the aim is also that the delimited production site will 

become a more learning organization. My research questions are: 

 

- What success factors can be identified in order to become a more learning 

organization? 

- Why are these key success factors important from learning organizations' 

perspective? 

 

My empirical study is a qualitative study of a company in the process 

industry. 

 

The study was conducted through interviews with personnel at various 

levels and in different functions in the company, which has meant that I was 

able to compare their answers and come up with interesting conclusions. In 

my conclusion, I have identified the success factors needed for the 

designated production site to be a more learning organization. 

 

Generalizability and validity of the analysis and conclusions of the study 

have been compared and examined with similar studies. In conclusion, I 

present the identified success factors but these are more fully explained in 

the analysis section. By following these success factors the company can 

become a more learning organization, if they are used and interpreted 

correctly. The success factors are: Problem solving and accompanying 

discussions, documentation of knowledge, everyone's participation, skills 

development, work group composition, communication and system 

thinking. 

 

Keywords: Learning organization, success factors 
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1 Bakgrund 
 

Denna uppsats kommer att handla om hur en produktionsplats inom 

ståltillverkning skulle kunna bli en mer lärande organisation.  

 

Bakgrunden till intresset för lärande organisationer är att ramvillkoren för de 

flesta organisationer har förändrats, från att ha befunnit sig i en stabil och 

förutsägbar omvärld till att de idag måste uppmärksamma en ständigt 

växande konkurrens (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Utvecklingen inom 

informationsteknologin liksom marknadernas globalisering gör att 

organisationerna måste lära sig att bli innovativa och klara av omställningen 

till olika förändringar för att kunna vara med och slåss på dagens 

konkurrensmarknader.  

 

Begreppet lärande är en process där människor och organisationer tillägnar 

sig ny kunskap och förändrar sitt beteende på grundval av denna kunskap, 

(Jacobsen & Thorsvik, sid 375, 2008).  

 

Hösten 2010 genomfördes ett projekt på fallföretaget där syftet var att 

kartlägga produktionsenhetens arbetsplatser och dess styrande information. 

Det som jag åstadkom och som också blev resultatet var en grov 

kartläggning, och förslag till standardiserade dokument för att få en 

informationsstruktur som är lätt att hitta i, lätt att förstå och enkel att 

underhålla. Den nya informationsstrukturen är idag i full gång att 

implementeras på olika arbetsplatser i produktionsenheten.  

 

Att skapa en lärande organisation är en kontinuerlig process, som innebär ett 

ständigt lärande genom bland annat erfarenhetsutbyten och problemlösningar 

mellan individer och grupper.  

 

Att bli en mer lärande organisation kräver bland annat också en förmåga att 

”ta en andra titt” på en situation genom att ifrågasätta relevansen. Förmågan 

att ifrågasätta relevansen av en situation, handlar om att kunna kritiskt 

granska en situation och lära sig mer av den.  I byråkratiska organisationer 

som på fallföretaget, är det oftast problem med inlärningsprocessen, av den 

anledningen att de grundläggande organisationsprinciperna ofta fungerar på 

ett sätt som hindrar inlärningen. Byråkratiseringen tenderar till att skapa 

delade uppfattningar och handlingsmönster bland medarbetarna och därmed 

kan informationen och kunskapen sällan flöda fritt, (Morgan, 2009).  

Förutsättningen för en lärande organisation är att ta tillvara den viktiga och 

värdefulla kunskapen som finns hos de anställda. 
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1.1 Problemprecisering 

 
Med tanke på den allt hårdare konkurrensen på marknaden spelar företagets 

lärande en stor roll för företagets överlevnad, där vi kan se arbetsförhållanden 

som motverkar uppkomst av stress och arbetsrelaterad ohälsa (Karasek & 

Theorell, 1980); utveckling av nya former för ledning och organisation i 

arbetslivet (Pettigrew & Fenton, 2000), återberättat av (Ellström & Hultman, 

2004). 

 

Under projektet i höstas kom jag fram till att fallföretaget hade informations 

och kommunikationsproblem som också var ett hinder för en lärande 

organisation. Den första anledningen var att det fanns fem skiftlag och de fick 

sällan chansen att träffa varandra och utbyta information med varandra. Den 

andra anledningen var att informationen som de hade tillgång till oftast inte 

var uppdaterad och var diffust skriven. Genom att medarbetarna visste att 

informationen inte var uppdaterad och var diffust skriven så avstod de också 

från att ta del av den.  

 

Behovet av en mer lärande organisation på produktionsplatsen i fallföretaget 

har sin orsak, trots att finns en positiv organisationskultur och bra kompetens 

som möjliggör behovet så finns det också områden de behöver bli bättre på 

för att bli en mer lärande organisation. En av orsakerna är bland annat att rätt 

medarbetare inte involveras i viktiga beslut och projektgrupper som påverkar 

deras arbetssituation. Detta leder i sin tur att utbytet av kunskaperna och 

färdigheterna mellan medarbetarna sker i en begränsad omfattning. Därför är 

det intressant att forska i hur de kan bli en mer lärande organisation och vilka 

faktorer som de behöver ta hänsyn till för att kunna bli en mer lärande 

organisation.  

 

Det gäller att komma bort från en organisation där det finns olika 

uppfattningar och handlingsmönster som bromsar utvecklingen av en mer 

lärande organisation, och istället fokusera på bland annat ett bra samarbete 

och en gemensam bild från olika nivåer i organisationen i utvecklingen mot 

att bli en mer lärande organisation.   

1.2 Val av studieobjekt 

 

Studien kommer att beröra en produktionsplats på fallföretaget. Projektet i 

höstas berörde denna produktionsplats/arbetsplats, och därför blir det 

intressant att fortsätta med denna studie på samma plats för att kunna göra en 

djupare studie. Det är också intressant att ta reda på hur utbytet av 

kunskaperna och färdigheterna kan bli bättre genom att bli en mer lärande 

organisation på produktionsplatsen. Projektet i höstas initierade idén om att 

forska vidare i området lärande organisationer.  

 



   
 

5 

 

 

1.3 Syfte 

 
Studiens syfte är att identifiera faktorer som kan underlätta förståelsen och 

betydelsen av att bli en mer lärande organisation på produktionsplatsen än 

vad de är idag. Förutom att förstå nyttan och betydelsen av att bli en mer 

lärande organisation, är syftet också att produktionsplatsen ska bli en mer 

lärande organisation. 

1.4 Forskningsfrågor 

 
 Vilka framgångsfaktorer kan identifieras för att bli en mer lärande 

organisation? 

 

 Varför är dessa framgångsfaktorer viktiga från lärande organisationers 

perspektiv?   

 

 

2 Metod 
 

I detta kapitel presenteras de metodval som gjorts genom studien. 

2.1 Forskningsfilosofi 

 

Den forskningsfilosofi som jag har valt är hermeneutiken. Denna filosofi 

passar in bra för det jag avser att studera. Hermeneutiken grundar sig på 

människors uppfattning av verkligheten, (Jacobsen, 2002). För att kunna 

uppfylla syftet med denna studie anser jag att detta är ett lämpligt perspektiv, 

på grund av att min studie handlar om att förstå och lyssna på människornas 

uppfattning om deras verklighet.  

 

Motsatsen till hermeneutiken är positivismen som handlar bland annat om att 

det är irrelevant att fråga vad människor anser eller hur de uppfattar 

förhållanden, (Jacobsen, 2002).  

2.2 Tillvägagångssätt 

Vid inledandet av studien började jag med att göra en övergripande 

litteraturstudie för att kunna få fram en bra grund över forskningsområdet. 

Med tanke på att denna studie är en fortsättning på en tidigare som jag gjorde 

under hösten 2010, så har jag inlett denna studie med resultaten från den 

tidigare studien.  
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Metoden som jag har använt heter deduktiv ansats, och den strategin handlar 

om att först samla på sig en teoretisk bakgrund för att sedan utföra den 

empiriska undersökningen. Motsatsen till den deduktiva ansatsen heter 

induktiv ansats, där forskaren utan förväntningar går ut i verkligheten och 

samlar in relevant information, det vill säga från empiri till teori. (Jacobsen, 

2002).  

2.3 Datainsamling 

I den kvalitativa ansatsen finns det två olika typer av data som kan vara 

relevanta för en empirisk undersökning. Den första typen är primärdata, 

vilket innebär att ny information samlas in utifrån sin problemställning. 

Intervjuer och observationer är de viktigaste verktygen. Den andra typen av 

data är sekundärdata, vilket innebär att information används från någon annan 

undersökning som redan gjorts. Jacobsen (2002) säger i sin bok att det blir 

problem när undersökaren bara använder sig av en typ av data. Jag har därför 

valt att både göra öppna intervjuer, alltså primärdata och studera dokument 

(sekundärdata). Fördelen med den kvalitativa ansatsen är att den ger en hög 

intern giltighet, och det är på grund av att undersökaren får fram den riktiga 

förståelsen av en situation. (Jacobsen, 2002). Den kvantitativa ansatsen 

handlar om, till skillnad från den kvalitativa ansatsen, att ta fram statistiska 

mått för att beskriva verkligheten. Denna ansats kommer jag dock inte 

använda i denna studie, med tanke på att jag inte kommer att samla in det 

som Jacobsen (2002) kallar för, ”siffror”.    

 

Jacobsen (2002) säger vidare att han anser besöksintervjuer vara mer lämpligt 

än telefonintervjuer om många av frågorna är öppna. Metoden brukar ge en 

stor mängd data och är tidskrävande både vid insamling och bearbetning av 

data. Jag har gjort så gott jag har kunnat för att hitta gemensamma nämnare 

och avvikande svar från respondenterna.    

 

Kontexteffekten är enligt Jacobsen (2002) oundviklig i intervjusituationer. 

Risken för ”förutbestämda” svar minskar om intervjun görs i en miljö som 

känns naturlig för den som intervjuas. En nackdel i detta fall kan vara att 

intervjuaren störs av telefonsamtal, andra ärenden osv. Dock har jag inte 

upplevt några märkbara störningar när jag intervjuade operatörerna och 

tjänstemännen.  

2.4 Val av fallföretag 

Fallföretaget är en processindustri som ägnar sig åt ståltillverkning och har 

cirka 10 000 anställda i koncernen. De empiriska studierna utgörs av en 

kvalitativ undersökning på fallföretaget som har ca 2300 anställda totalt, men 

där min studie berör endast en del av produktionen. Totalt 14 respondenter 

intervjuades från produktionsområdet.    
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Projektet i höstas genererade ett resultat som visade att fallföretaget hade 

kommunikations och informationsbrister vertikalt och horisontellt i 

organisationen. Att forska vidare och belysa vikten av ett mera 

organisatoriskt lärande kändes rätt. Valet grundades på viljan att motarbeta 

olika uppfattningar och handlingsmönster bland medarbetarna så att 

informationen och kunskapen istället kan flöda fritt i organisationen.  

2.5 Val av respondenter 

Respondenterna som jag har valt att intervjua är operatörerna från 

produktionsplatsen, från produktionen, på fallföretaget och tjänstemännen. 

Valet av respondenterna gjordes genom ett slumpmässigt urval, där jag valde 

ut tre skiftlag från produktionen och en tjänsteman från produktionen som 

också är deras driftledare. Resten av tjänstemännen satt i 

produktionsområdets huvudkontor, varav endast en av dessa inte satt där utan 

på en annan del i ett annat produktionsområde men som ändå hade koppling 

till denna studie. Tjänstemannen som satt i ett annat produktionsområde 

valdes genom den så kallade ”Snöbollsmetoden”, som betyder att jag har 

intervjuat en respondent som sedan har gett mig tipps att intervjua en annan 

respondent. (Jacobsen, sid 201, 2002).  

 

Från början var det tänkt att jag skulle intervjua fem skiftlag, men jag valde 

att intervjua endast tre då jag ansåg att den insamlade informationen blev 

mätt. Varje skiftlag består av tre personer, två som sitter inne i 

kontrollrummet och en som gör ”utejobbet” men som också brukar sitta inne 

i kontrollrummet längre perioder beroende på hur produktionen går, det blir 

alltså nio personer som jag har intervjuat från produktionen. Från 

tjänstemannasidan har jag intervjuat fem personer, det blir alltså sammanlagt 

14 respondenter som jag har intervjuat.  

 

För att tydligare kunna jämföra respondenternas svar i empirin så har jag 

delat upp dessa i operatörer och tjänstemän (chefer och ledare). 

Tjänstemännen är operatörernas chefer och ledare.  

2.6 Genomförande av intervju 

 

Jag utformade en intervjumall, bilaga 1, som kom att ändras och utvecklas 

mellan de olika intervjutillfällena då jag insåg att vissa frågor blev 

överflödiga. Att ändra i intervjumallen är inte något som kommer påverka 

resultatet negativt, utan snarare något positivt för att få ut så bra empiri som 

möjligt, (Repstad, 1993). De frågor som jag tog bort, ändrade eller utvecklade 

var frågor som gav samma svar som föregående frågor eller begränsade svar, 

därför blev dessa överflödiga.  
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Intervjun genomfördes med hjälp av följande kriterier: (Jacobsen, sid 169-

172, 2002). 

 

 Inled intervjun med öppna frågor - För att få ut så mycket information 

som möjligt. 

 Inta lyssnarställning - Avbryt inte respondenten utan lyssna på vad 

den säger. 

 Visa att du förstår vad intervjuobjektet säger - För att skapa en positiv 

atmosfär mellan intervjuaren och respondenten.  

 För anteckningar - Detta ger också signalen att respondenten tar upp 

intressanta saker, respondenten kommer att öppna sig ännu mer.  

 Gräv!– Intervjuaren kan avbryta respondenten om den inte förstår vad 

respondenten säger, frågan kan vara: kan du utveckla? Jag förstår 

inte? 

 Avsluta mjukt- Avsluta intervjun på ett bra sätt så att både intervjuaren 

och respondenten känner sig bekväma. Avslutningen kan vara: ”Nu 

tror jag att jag har fått belyst det som jag var intresserad av. Kanske 

vi ska avsluta?” 

 

Under intervjuerna gjorde jag endast anteckningar i mitt block, mestadels på 

grund av att jag inte ville riskera att respondenterna blev stressade om jag 

skulle använt annan typ av metod som diktafon till exempel. (Jacobsen, 

2002). Det är också viktigt att inte ställa frågorna på fel sätt och veta vilka 

frågor som kan vara känsliga för respondenten. (Wärneryd, 1993).  

 

Intervjuerna genomfördes på tjänstemännens kontor och i operatörernas 

kontrollrum. Varken jag eller respondenterna kände någon tidspress vad det 

gäller intervjuerna, utan jag avslutade mjukt när jag insåg att jag hade fått 

svar på mina frågor.  

 

Med tanke på att jag kände några av respondenterna innan jag genomförde 

intervjuerna, så anser jag dock inte att studiens resultat har utmärkt sig på 

något speciellt sätt på grund av det. Studiens resultat har inte vinklat sig efter 

om jag har känt respondenterna eller inte, utan jag intervjuade alla på samma 

sätt och villkor. 

2.7 Tolkning av intervju och genomförande av analys 

 

När empirin samlades in så gjorde jag en renskrivning av det insamlade 

materialet efter varje intervju för att inte glömma bort viktiga detaljer. 

Renskrivningen gjorde jag i samma dokument på datorn. När jag väl hade 

sammanställt och renskrivit det insamlade materialet så började jag leta efter 

relevant information och mönster som sedan skulle representera 

respondenternas åsikter. Den relevanta informationen bestod av både 
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gemensamma nämnare och avvikande svar som gjorde respondenternas svar 

mer jämförbara och analyserbara.   

 

Med hjälp av befintliga teorier i denna studie kunde jag genomföra analysen 

av den insamlade empirin.    

2.8 Metoddiskussion  

Genom att kritiskt granska studiens resultat så förstärkte jag validiteten, och 

det är något som (Jacobsen, 2002) också rekommenderar. Resultatet 

granskades gentemot de befintliga teorierna för att kunna styrka validiteten. 

För att stärka studiens slutsatser bör det också göras en kvantitativ 

granskning. Det som kan granskas kvantitativt är att till exempel ta fram 

statistik på respondenternas ålder, kön och så vidare gentemot 

frågeställningarna som jag hade för att få en klarare bild och en högre 

validitet av slutsatsen.   

 

För att ytterligare stärka mina slutsatser så har jag jämfört dessa med en 

fallstudie av fyra svenska industriföretag, se bilaga 2. Jag har jämfört 

fallstudiens resultat med mina slutsatser i min studie. 

 

3 Teoretisk referensram 
 

För att klargöra vad begreppet och betydelsen av en lärande organisation är 

så kommer jag att presentera ett antal teorier i detta avsnitt. Avsnittet inleds 

med Deming, Argyris, Senge och Illeris definition på lärande, men de 

förklarar också hur lärandet kan uppstå på olika sätt. Avsnittet fortsätter 

sedan med att förklara operatörernas arbete i en processindustri, betydelsen 

av tyst och explicit kunskap, organisationskulturen och Maslows 

motivationsteori.  

3.1 Demings definition på lärande  

 

För att uppnå en lärande organisation behövs det ständiga förbättringar och 

det sammanfattas bra i PDCA – hjulet eller så kallade Deming - hjulet 

uppkallat efter den kända forskaren W. Edward Deming. (Demings PDCA)
1
. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 http://www.i-procure.se/w-edward-deming-och-tqm/ 

http://www.i-procure.se/w-edward-deming-och-tqm/
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Deming - hjulet består av fyra delar: 

 

 P, Planering (Plan) 

 D, Testa och genomföra (Do) 

 C, Kontrollera utfallet (Check) 

 A, Förankra och införa (Act) 

 

 

 

 

                    Källa: Google bilder - PDCA 

 

Första steget i Deming - hjulet är ”Plan” där någon kommer fram med en idé 

av hur något skulle kunna förbättras. Idén omvandlas sedan i en plan på hur 

den skulle kunna implementeras. Frågorna här brukar vara, vad ska göras? 

När ska det vara klart? Vem ska göra det? 

 

Enligt Deming är det viktigt att vara noggrann i det första steget och därmed 

inte förhasta sig, annars kan det leda till kvalitetsproblem.  

 

I ”Do” steget testas arbetsprocessen. I ”Check” steget kontrolleras 

arbetsprocessen, och om det har gått snett någonstans ska felet rättas till 

innan det sista steget påbörjas. Det sista steget heter ”Act” och där ska 

medarbetarna tränas och sedan får arbetsgruppen sätta upp rutiner och regler 

för hur jobbet ska utföras. Om det inte finns rutiner och regler så kommer de 

anställda att göra saker på egen hand och det är så det inte ska vara, menar 

Deming.  

 

Meningen med hjulet är att den ständigt ska rulla och att medarbetarna sedan 

ska pricka för varje steg de har utfört i hjulet. Detta medför att medarbetarna 

på den operativa nivån får en mer betydande roll och medverkan i 

förändringsarbetet.  

 

Enligt Deming är ständiga förbättringar och medarbetarnas medverkan det 

som kan leda att bli en lärande organisation. 

3.2 Argyris definition på lärande  

 

En av Chris Argyris teorier är att människans beteende motiveras mer av 

något som de eftersträvar. Sedan ställde han sig frågan om hur det skulle bli 

om människan genomför en handling även om den egentligen inte vill det? 

återberättas i, Jacobsen & Thorsvik, 2008.  
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Lärandefrågan enligt Argyris handlar mer om hur något kan göras bättre men 

även varför något kan göras bättre. Att just ifrågasätta sitt handlande ger en 

människa ett lärande, detta beskriver Argyris bra i sin enkelkrets och 

dubbelkretslärandemodell.  

 

  Källa bild: Figur 10.2, Jacobsen & Thorsvik, sid 384, (2008) 

 

Enkelkretslärande innebär att en människa jobbar för att uppnå ett uppsatt 

mål även om de själva inte vill. Det finns inget ifrågasättande utan mer att 

tillfredställa företaget och dess mål. Denna lärandeform är starkt utbredd 

nämner, Argyris, 2005. 

 

Dubbelkretslärande är istället då en människa inte är nöjd med de uppnådda 

resultat och därför frågar sig själv varför det blir just så. Den tydliga 

skillnaden mellan enkelkretslärande och dubbelkretslärande är att ifrågasätta 

sina mål och värderingar, tillsammans med andra. (Argyris, 2005). Argyris 

nämner tre punkter som utvecklar förmågan att lära: 

 

 Vikten bör ligga på att få så korrekt information som möjligt 

 En förståelse av att valet av olika handlingar bygger på kunskap. 

 Utvärdera kontinuerligt konsekvenserna av dina handlingar och 

ifrågasätt om det är det du egentligen önskar. 

 

3.3 Senges definition på lärande  

 

Peter M. Senge förespråkar fem discipliner som tillsammans utgör en lärande 

organisation. Följer organisationen dessa discipliner kan den bli en lärande 

organisation enligt Senge, men dessa ska inte ses som delar som ska uppnås 

utan mer som delar i ett system. Senge menar att varje del kan appliceras i en 

organisation och göra den framgångsrik, men när delarna börjar samspela 

med varandra så är det då de utgör en lärande organisation, (Senge, 2006). 
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Dessa fem discipliner är följande; Personal Mastery, Mental Models, Shared 

Vision, Team Learning och System Thinking.  
 

Personal Mastery (personlig bemästring), handlar om att bemästra och ha 

kännedom om sin arbetssituation och sig själv. För att skaffa en personlig 

bemästring måste en människa lära sig skapa en kreativ spänning och det 

betyder enligt Senge, att den spänning som uppstår är mellan individens vilja 

att uppnå ett mål och vad som krävs för individen att uppnå målet.  

 

Denna kreativa spänning resulterar i ett lärande där individen samlar på sig 

de egenskaper som behövs för att uppnå det uppsatta målet. Detta medför 

också till nöjda, kreativa och bra presterande medarbetare.     

   

Mental Models (mentala modeller), handlar om människans uppfattning av 

verkligheten och tidigare erfarenheter. Genom att sammanföra olika 

människor med olika bakgrund som erfarenheter så kan ett företag utvecklas 

ännu mera. En människa kan inte förändra världen och lösa alla problem men 

om det finns flera människor som kan utbyta information och tankar mellan 

varandra så finns det inget hinder påtalar Senge.  
 

Senge tror att om alla medarbetare har en Shared Vision (gemensam vision), 

vilket också betyder att alla ska sträva åt samma håll, så ger det en framgång 

för företag. Istället för att ha enskilda människors visioner som bara belyser 

egen strävan, så har medarbetarna en gemensam vision där medarbetarna 

känner en samhörighet och där alla blir engagerade att sträva mot 

gemensamma mål.   
 

Team Learning (teamlärande), enligt Senge handlar om att medarbetarna i ett 

företag ska sträva åt samma håll. I grunden är den lik den gemensamma 

visionen där medarbetarna strävar mot samma håll. 

 

Senge påtalar att när medarbetarna lär sig samtala och samarbeta med 

varandra kan de dra nytta av varandras erfarenheter och idéer. Men enligt 

Senge är grundkonceptet för att bli ett teamlärande är att medarbetarna måste 

lyssna på varandra och respektera varandras åsikter samtidigt som de kan 

hålla ett bra samtal mellan varandra.  

 
I den allt mer komplexa omvärlden översvämmas vi av olika typer av 

information. Det blir då lätt att se delar av den informationen istället för att 

förstå helheten, påtalar Senge. För att förstå helheten ska allting ses som ett 

system där olika delar är kopplade till varandra.  

 

System Thinking (systemtänkandet), är den sista disciplinen och kan ses som 

en kedja som håller ihop de övriga disciplinerna, som bidrar till en lärande 

organisation enligt Senge. 
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3.4 Illeris definition på lärande 

 

Knud Illeris är professors vid Roskilde universitetet och har kommit fram till 

en lärteori. Illeris hävdar att lärande består av två processer, en inre 

psykologisk process, där de nya kunskaperna och färdigheterna vävs samman 

med det som individen redan kan och en yttre process som innebär 

interaktion med omvärlden. (Illeris definition på lärande.) 
2
 

 

Lärande kan delas upp i tre olika dimensioner enligt Illeris; en kognitiv 

dimension, en emotionell dimension och en social dimension. 

 

Den kognitiva dimensionen beskrivs som själva tänkandet, som innebär en 

strävan att lära sig, att skapa mening, att minnas, att bygga på med kunskaper 

och färdigheter, att skapa funktionalitet helt enkelt.  

 

Den emotionella dimensionen handlar om människornas känslor, som består 

av vilja och motivation att lära sig, men också den personliga utvecklingen 

som lärandet för med sig. 

 

Den sista dimensionen är den sociala dimensionen som handlar om 

kommunikation och samarbete med omgivningen. Lärandet är alltså inte bara 

det inre utan också då individen samspelar med andra individer och tar tills 

sig nya erfarenheter. 

 

 

 

Källa: http://www.resurs.folkbildning.net/cfl-webbplats/pedagogik.cfl.se/index8de4.html   

(Illeris modell)  

 

                                                 
2
 http://www.resurs.folkbildning.net/cfl-webbplats/pedagogik.cfl.se/index8de4.html  

http://www.resurs.folkbildning.net/cfl-webbplats/pedagogik.cfl.se/index8de4.html
http://www.resurs.folkbildning.net/cfl-webbplats/pedagogik.cfl.se/index8de4.html
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3.5  Operatörernas arbete i en processindustri 

 

Ellsröm & Hultman, sid 45, (2004) återger Brehmer (1989, 1993) i sin bok 

där Brehmer diskuterar om att operatörernas arbete karaktäriseras av det som 

kallas dynamiskt beslutsfattande. Med det menade han att arbetsuppgifterna 

vid sitt utförande kräver olika typer av beslut som behöver fattas och som är 

beroende av varandra. I operatörsarbetet kan tillexempel processernas 

tillstånd ändras beroende på beslutsfattandet från operatörerna men också 

från processernas inre dynamik. Detta ställer höga krav på operatörerna, som 

tillexempel förmågan att förstå och urskilja processens egen dynamik, 

överblicka och förstå effekterna av egna åtgärder. 

 

Brehmer (1993) pratar också om fem viktiga arbetsuppgifter som 

operatörerna har: 

 

1. Övervaka, dvs. att uppmärksamt följa processernas utveckling; 

2. Upptäcka fel, dvs. att identifiera avvikelser från normalvariationen i 

processvärlden. 

3. Diagnos av fel, dvs. att avgöra orsaker till och lämpliga åtgärder för 

att korrigera fel; 

4. Kompensation, dvs. att på olika sätt eliminera effekterna av samt; 

5. Optimering, dvs. kvantitativt eller kvalitativt förbättra produktionens 

resultat.  

 

Vidare i boken beskriver Ellström & Hultman (2004), en modell som är ett 

verksamhetssystem. Modellen beskriver och påtalar att arbetshandlingarna är 

det centrala för ett lärande. När en operatör är delaktig i förändrandet av en 

verksamhet och därmed levererar nya sätt att handla leder det till ett 

utvecklingsinriktat lärande i operatörsarbetet.  

 

Verksamhetssystem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Figur 3.2, sid 48, Ellström, P-E & Hultman, G (2004) 
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3.6 Debatten om lärande organisationer  

 

Många vet egentligen inte vad som menas med lärande organisationer, och 

det begränsar i sin tur förmågan att tänka utanför ramarna. Fokus ligger på 

vad som snarare lärs än på om något lärs och hur man lär i olika 

situationer, (Lave & Wenger, 1991) återgivet i boken Ellström & Hultman, 

sid 67, (2004).  

 

Debatten om att skapa lärande organisationer kan skilja sig beroende på från 

organisation till organisation, men grundkonceptet är att säkerställa lärandets 

och kunskapens framtid för att kunna hänga med i den allt hårdare 

konkurrensen bland företag. Lärandet handlar om att ta tillvara på kunskaper 

och erfarenheter genom att samspela med andra människor genom handlande 

och deltagande, en central utgångspunkt för ett kontextuellt perspektiv.  

Salling Olesens (1985) reflekterar kring erfarenhetsbegreppet och påtalar att 

det är skillnad mellan ”att göra olika erfarenheter och att ha erfarenheter, 

återgiven i boken, Ellström & Hultman, sid 67 (2004).  

 

Samspelet mellan människor och tillvaratagandet på kunskapen och 

erfarenheterna på bästa sätt, tycks vara framgångsfaktorn för ett 

utvecklingsinriktat lärande. Frågorna blir; Hur ska vi lära våra medarbetare 

på bästa sätt? Vad kan våra medarbetare och hur säkerställer vi att de lärt sig? 

 

3.7 Kommunikation 

 

En av de viktigaste byggstenarna för att bli en lärande organisation är just 

kommunikationen i organisationen. 

 

”Kommunikation i organisationer kan definieras som en kontinuerlig process 

där medlemmarna upprätthåller och förändrar organisationen genom att 

kommunicera med individer och grupper både internt och extern”.(Jacobsen 

& Thorsvik, sid 295, 2008).  

 

Kommunikation är inte bara överföring av information utan också förmedling 

av idéer, attityder och känslor från en person, grupp till en annan. (Jacobsen 

& Thorsvik, 2008).  

 

För att förmedla ett budskap krävs det att välja en kanal som ska göra det. 

Det finns ett stort urval av kommunikationskanaler. Traditionellt brukar 

människorna skilja på kanaler för skriftlig och muntlig information.  

I muntlig kommunikation sker kommunikationen mellan människor ansikte 

mot ansikte och brukar generera oftast ”rik information” till en mottagare. 

Med ”rik information” menas att mottagaren får ta del av en större 
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informationsmängd. Kommunicerandet sker verbalt (muntligt) men även icke 

verbalt genom kroppsspråk, blickar och röstläge är några av exemplen.  

 

Enligt en studie har det visat sig att endast 7% av informationen som 

förmedlas muntligt når mottagaren, 38% genom hur meningar och ord 

uttrycks och 55% genom kroppsspråk, (Jacobsen & Thorsvik, sid 298, 2008).  

Detta medför också att det lätt kan bli fel i kommunikationen om mottagaren 

misstolkar sändaren i överförandet av budskapet verbalt som icke verbalt. 

 

Skriftligt kommunikation genom till exempel brev eller rapporter kan ge 

begränsad information som inte är ”rik information”. Men hittas en balans 

mellan skriftlig och muntlig information så kan buskapet överföras till 

mottagaren lättare, eller så kan sändaren välja andra typer av 

kommunikationskanaler med hjälp av IT.  

 

3.8 Tyst och explicit kunskap 

 

I en lärande organisation ska medarbetarna lära varandra och lära sig av 

varandra, problemet uppstår dock när ett lärande uppstår enbart hos den 

enskilda individen, (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

 

De begrepp som är centrala i teorin för lärande organisationer är tyst kunskap 

och explicit kunskap. Tyst kunskap är erfarenheten som en individ har samlat 

på sig under en tidsperiod, men som finner det svårt att sätta ord på och 

förmedla den kunskapen till andra. Individen kan utföra ett moment men 

dock ha svårt att förklara hur momentet utförs för någon annan människa. 

Motsatsen till tyst kunskap är explicit kunskap där en individ kan sätta ord på 

sina erfarenheter, (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

 

Nonaka & Takeuci (1995), diskuterar fyra olika former av lärande, 

återberättat av Jacobsen & Thorsvik, sid 387 (2008).  

 

De fyra former av lärande är; 

 

 ”Socialisation- från tyst till tyst kunskap. Kunskap kan spridas mellan 

människor utan att de behöver tala med varandra eller medvetet 

försöker överföra kunskapen.” 

 

 ”Externalisering- från tyst till explicit kunskap. Detta är en process 

där individens tysta kunskap artikuleras, skriftligt eller muntligt, och 

görs tillgänglig för andra.” 

 

 ”Kombinering- från explicit till explicit kunskap. Handlar om att 

systematisera kunskap som redan finns tillgänglig i organisationen.” 
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 ”Internalisering- från explicit till tyst kunskap. Här tas explicit 

kunskap i bruk av flera anställda, som passar den till sin egna tysta 

kunskap.”  

 

Framgången för att kunna utveckla en lärande organisation hänger samman 

med externalisering och förmedling av tyst kunskap, och med att explicit 

kunskap internaliseras så att den kan användas av andra i organisationen och 

tas tillvara för framtiden, Jacobsen & Thorsvik (2008). 

 

3.9 Organisationskultur  

För att kunna förstå hur en lärande organisation fungerar är det viktigt att 

förstå vad organisationskultur egentligen innebär, och hur den påverkar den 

lärande organisationen.  

   

Det finns en rad olika definitioner på begreppet kultur, mestadels för att det 

är ett immateriellt begrepp, abstrakt begrepp, där det är svårt att ge exakt svar 

på vad begreppet egentligen betyder. Bang(1999) återger i sin bok de olika 

definitionerna på begreppet kultur från olika författare. 

 

”Kultur är det sätt som vi utför något på här hos oss”. (Deal, T.E & Kennedy, 

A.A, 1982) 

 

”De verklighetsuppfattningar, värderingar och normer som gäller inom given 

grupp”. (Carlsson, Y. 1984) 

 

Organisationskulturen definieras som den upplevs och beskrivs, den är 

väldigt abstrakt och flera skulle ha olika uppfattningar om hur en 

organisationskultur egentligen är. Det viktiga är att begreppet är användbart 

vid förståelse av organisationsmedlemmars beteende, påtalar Bang(1999).  

 

Ellström & Hultman (2004) återger Schein (1984) som hävdar att kultur kan 

utvecklas i varje grupp om följande förutsättningar finns;  

 

A) Gruppen måste ha varit tillsammans så länge att den upplevt och 

delat betydelsefulla problem; 

B) Gruppen måste ha haft möjlighet att lösa dessa problem och iaktta 

effekten av lösningarna; 

C) Gruppen måste ha tagit in nya medlemmar så att man överfört sättet 

att lösa gruppens problem till andra. 
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Konflikter mellan funktionsenheter 

 

Det här är en typ av subkultur som är mest omtalad i dagens organisationer, 

mest på grund av dess konflikter mellan olika avdelningar, divisioner, 

grupper eller arbetslag.  

 

Med konflikter mellan olika subkulturer avses här att två gruppers 

verklighetsuppfattningar, värderingar och normer strider mot varandra på ett 

sådant sätt att det hindrar grupperna att nå sina mål, Ellström & Hultman 

(2004).  

3.10 Maslows motivationsteori 

 

Maslows motivationsteori är en av de mest kända teorierna och som haft ett 

stort inflytande bland företag och organisationer världen över, (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008). 

 

Maslow har kommit fram att alla människor har fem grundbehov för att 

kunna tillfredställas, (Jacobsen & Thorsvik, sid 260, 2008), och dessa är: 

 

1. Fysiologiska behov – Här infaller behov som till exempel hunger, 

törst och sömn. Det vill säga de grundliga behoven som en människa 

behöver. 

2. Trygghetsbehov - Här infaller behov som handlar om att en människa 

behöver en fysisk och en känslomässig trygghet. 

3. Sociala behov – Här infaller behov som samhörighet och vänskap 

med andra människor eller i en grupp. 

4. Behov av erkännande – Här infaller behov som status och prestige. 

5. Behov av självförverkligande – Här infaller behov som utnyttjande av 

individens egna förmågor för att uppnå ett mål.  

 

För att lättare kunna förstå sambandet mellan Maslows behovsteori och 

motiverande organisatoriska faktorer, så finns det en figur i (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008) som förklarar detta. 
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Maslows behovsnivå Motiverande organisatoriska 

förhållanden 

Behovstillfredsställelse 

Fysiologiska behov Lön 

Arbetstidsbestämmelse 

Materiella nyttigheter 

Balans mellan arbete 

och fritid 

Trygghetsbehov Arbetsvillkor Fast anställning 

Trygg arbetsplats 

Sociala behov Arbetsgrupper 

Medarbetarorienterad ledning 

Samhörighet 

Behov av erkännande Respons på arbete 

Titel och position 

Status och prestige 

Behov av självför- 

verkligande  

Utmanande arbetsuppgifter 

Möjlighet att vara kreativ och 

förbättra 

Personlig utveckling 

Befordran 

Glädjen i att prestera 

Källa: (Jacobsen & Thorsvik, figur 7.2 sid 262, 2008) 

 

 

3.11 Beslutstöd genom intranät  

 

Business Intelligence är ett begrepp som underlättar beslutstagandet i 

organisationen genom interaktion med olika IT-baserade verktyg. (Turban, 

Sharda, Delen & King, 2008). 

 

Enligt ”Allt om Business Intelligence”
3
, är deras definition på Business 

Intelligence såhär:  

 

 Business Intelligence är applikationer och verktyg som används för att 

samla in, bearbeta och presentera information för andra 

i organisationen (eller för andra organisationer). 

 Business Intelligence handlar mycket om att styra, planera, analysera 

och följa upp informationen så att beslutsfattarna kan fatta riktiga och 

rätta beslut. 

 Business Intelligence är ett verktyg för att hjälpa verksamheten att 

fatta rätt beslut. 

 

Intranät i detta sammanhang är ett webbaserat slutet nätverk för 

datorer/användare som ska fungera som en plattform för samarbete. 

 

”Det är tänkt att intranät ska vara en kanal mellan personer inom den egna 

organisationen. All information som inte skall vara publikt tillgänglig 

publiceras således på ett intranät. Det kan gälla tex. Nyheter, Kalendrar, 

                                                 
3
 http://www.alltom-business-intelligence.se/business_intelligence_vad_ar.php 

http://www.alltom-business-intelligence.se/business_intelligence_vad_ar.php
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Sökfunktioner för företages dokument osv. Ibland kan det förekomma att 

externa användare kan få tillgång till vissa delar, till exempel kunder. Detta 

brukar kallas för Extranät”. 
4
 

 

Microsoft Office SharePoint Server är en plattform som kan möjliggöra bland 

annat skapandet och delandet av information i en organisation via ett intranät 

till exempel, detta kan också ses som ett Business Intelligence synsätt. . 

(Turban, Sharda, Delen & King, 2008).  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 http://www.xn--intrant-bxa.com/  

http://www.intranät.com/
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4 Empiri 
 

Här presenterar jag respondenternas svar från den empiriska 

undersökningen och för att kunna skilja på respondenterna är de uppdelade i 

underrubrikerna, Operatörer och Tjänstemän. I empiriundersökningen har 

sammanlagt 14 respondenter intervjuats, varav nio operatörer och fem 

tjänstemän.  

4.1 Vad är en lärande organisation? 

 

Operatörer 

 

När jag först ställde frågan om vad en ”lärande organisation” var till 

skiftlagen var de lite häpna och det verkade som om de inte var helt säkra på 

vad det var, men genom att diskutera mellan varandra i skiftlagen växte 

begreppets betydelse. Skiftlagen förklarade att det råder ständiga diskussioner 

och problemlösningar i deras arbete, och att det är en del i den lärande 

organisationen. Operatörerna nämnde att under deras diskussioner och 

problemlösningar sker ett utbyte av erfarenheter som hjälper dem att lösa de 

uppkomna problemen. För operatörerna själva är detta solklart en viktig del i 

den lärande organisationen.  

 

Några andra viktiga delar är kommunikation och samarbete. Enligt 

operatörerna är kommunikationen den centrala delen i deras arbete och 

därmed en viktig komponent för att kunna bli en lärande organisation. Om de 

inte kan kommunicera mellan varandra så kan de mer eller mindre inte utföra 

sitt jobb och kan också i många fall riskera sitt liv. Kommunikationen ur 

lärandets perspektiv är minst lika viktig, och där tycker operatörerna att det 

fungerar bra mellan varandra och skiftlagen men kommunikationen fungerar 

dock sämre vertikalt i organisationen, det vill säga mellan produktionen och 

ledningen.  Operatörerna säger att om de inte förstår varandra och inte kan 

kommunicera med varandra så kommer de inte heller kunna lära sig av 

varandra.  

 

Samarbete är också en central del för att kunna uppnå en lärande 

organisation, i och med att de måste kunna hjälpa varandra i svåra situationer 

och lösa uppkomna problem tillsammans. Finns det ingen kommunikation 

eller samarbete mellan operatörerna, då blir det svårt att bli en lärande 

organisation säger operatörerna.  

 

Tjänstemän  

 

För tjänstemännen var begreppet ”lärande organisation” mer självklart och de 

nämnde precis som operatörerna att problemlösningar och diskussioner 
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mellan varandra gav ett utbyte av erfarenheter som är viktigt i en lärande 

organisation. På områdena kommunikation och samarbete tyckte 

tjänstemännen som operatörerna, att de var centrala delar för att kunna bli en 

lärande organisation. 

 

De nämnde också att i en lärande organisation ska medarbetarna vara 

informerade och sträva åt samma håll. Kunskapen ska också dokumenteras 

för att kunna tas tillvara inför framtiden och till exempel för upplärningen av 

anställda och nyanställda. Kunskap består av erfarenheter och färdigheter och 

dessa skiljer sig från person till person beroende på dess arbetslivserfarenhet. 

Det är alltså viktigt att fånga upp och dokumentera dessa erfarenheter och 

färdigheter så att fler medarbetare kan lära sig och varandra.  

 

4.2 Hur blir vi en mer lärande organisation? 

 

Operatörer 

 

De nio tillfrågade operatörerna säger att de delvis är en lärande organisation 

men att det finns flera delar som måste bli bättre för att de ska kunna bli en 

mer lärande organisation.  

 

Verktygen för uppföljning av processerna tycker operatörerna är bra, där kan 

de se hur mycket de har producerat och vad som har gått snett. EBBA är ett 

system som de använder och där loggas allt som händer i processerna, men 

de har även en driftlogg där hela skiftlaget skriver in avvikande händelser i 

processerna. Tanken med det är att lära sig av tidigare misstag som har 

begåtts. Operatörerna tycker också att det borde finnas en sökfunktion i 

driftloggen så att de lättare ska kunna hitta tidigare uppkomna fel.   

 

Operatörerna vill ha mer resultatuppföljning och beröm av ledningen vid bra 

prestationer, för att oftast enligt operatörerna får de veta när de har gjort 

något dåligt än om de gjort något bra. De får oftast berömma sig själva och 

varandra. 

 

Operatörerna säger också att koordineringen av medarbetarna måste bli bättre 

och där ingår behovet av en tydlig arbetsfördelning av medarbetarna. Det 

finns gott om personal men vid ett arbete så kan flera stå och titta på när 

andra arbetar och det trycker operatörerna inte om. Det kan dels bero på 

oengagerad personal med sämre attityder som också bromsar för att kunna bli 

en mer lärande organisation, men även hur deras ledare har gjort 

arbetsfördelningen. 

 

På frågan om de får vara med och påverka svarar operatörerna, att de får 

påverka till en viss del som på morgonmöten och andra möten. De har även 
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fått påverka i utformningen av deras SOP (Standard Operating Procedure), 

som är ett standardiserat körschema och syftar till att få skiftlagen att jobba 

lika. SOP:en består av vilka arbetsmoment som ska göras under en viss tid. 

 

Det operatörerna ville poängtera var att det finns något som heter 

förslagsverksamhet, där medarbetarna får lägga sina förslag och idéer i en 

låda och som sedan behandlas. Är det ett bra förslag så kan medarbetarna få 

belöning för ett bra förslag och sedan kan förslaget genomföras. Enligt 

operatörerna har de lämnat in många förslag utan att ha fått respons, och 

dessutom har de sett sina egna förslag genomföras utan att de fått någon 

belöning, det tycker operatörerna borde förändras.  

 

En annan viktig sak som de intervjuade operatörerna ville tala om var att de 

skulle vilja ha kompetensutveckling. Vi är många duktiga och kompetenta 

operatörer men vi får inte chansen att visa det, säger operatörerna. Dom 

hävdar också att de är låsta idag och kan inte utvecklas som de egentligen 

vill, motivationen och viljan finns men det är inget som händer från 

ledningens sida. 

 

Tjänstemän  

 

De fem tillfrågade tjänstemännen tyckte också att det krävdes mer för att de 

skulle bli en mer lärande organisation.  

 

Det som är viktigt och som krävs för att bli en mer lärande organisation enligt 

tjänstemännen är; 

 
- Dokumentera kunskap. 

- Mottagliga medarbetare som är öppna för förändringar med en vilja 

att lära sig. 

- Ledarskapet måste vara tydligt. 

- Låt medarbetare ta ansvar och låt dem växa, och utveckla sina idéer.  

- Rutiner för resultatuppföljning som också ska presenteras för de 

anställda.  

 

I frågan om tjänstemännen ansåg att de tillsammans var en lärande 

organisation svarade de att erfarenhetsutbytet var det viktiga i en lärande 

organisation men att de trodde att medarbetarna mörkar många misstag och 

fel som begås för att de är rädda för konsekvenserna.  

 

Jag frågade om de kunde nämna positiva faktorer som kunde bidra till att 

kunna bli en mer lärande organisation, men också negativa faktorer som 

bromsade lärandeprocessen. De svarade att de positiva var; 

 

- Återkoppla resultat. 
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- Borde vara ett bättre belöningssystem.  

- Det ska finnas en positiv gruppkänsla. 

- Utbildade handledare för utlärning av anställda/nyanställda. 

- Ge medarbetarna ansvaret. 

- Låt medarbetarna prova sina idéer.  

 

De negativa delarna som skulle kunna bromsa för att kunna bli en lärande 

organisation tyckte tjänstemännen var; 

 

- Att medarbetare inte får återkoppling på resultat. 

- Att medarbetare/grupper har revirtänkande. 

- Medarbetare som inte är delaktiga. 

- Outbildade handledare för upplärning av anställda/nyanställda. 

- Ta ifrån medarbetarna ansvaret. 

- Inget belöningssystem. 

- Ingen hänsyn till nya idéer. 

- Undanhålla information från sina medarbetare. 

- Låg tillit bland medarbetare. 

- Att inte följa instruktioner och andra föreskrifter. 

- Ingen rutin för hur organisationen ska lära sig av sina fel.  

 

Att bli en lärande organisation är det ultimata för vilket företag eller 

organisation som helst säger tjänstemännen. Skulle vi bli en komplett lärande 

organisation här, så skulle vi bland annat få se dessa fördelar säger 

tjänstemännen; 

 

- Lättare att arbeta och lättare att införa förändringar. 

- Snabbare utveckling av processerna i produktionen. 

- Mer fokus på kärnområden. 

- Stort urval av erfarenheter som alla kan ta del av. 

- Säkerheten och arbetsmiljön skulle bli bättre. 

- Produktionsstabilitet  En anställningstrygghet för att företaget är 

lönsamt. 

   

4.3 Medarbetarnas motivation och engagemang 

 

Operatörer 

 

I frågan om vad som motiverade operatörerna i deras arbete, svarade de att 

det var bland annat; lönen, arbetskamraterna och trivsel på jobbet.  

 

Behovet att få bekräftelse och belöning av ledningen och cheferna vid goda 

prestationer är bland annat det som operatörerna saknar.  
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För att kunna ha en förslagsverksamhet där alla kan vara med och påverka så 

måste det verkligen fungera, säger operatörerna. De tillfrågade operatörerna 

känner att de har kallnat i förslagsverksamheten, och med det menas att de 

inte känner någon motivation eller engagemang att ge förslag när de ändå inte 

kommer få något tillbaka. 

 

Operatörerna påtalar att de är kompetenta medarbetare, som har de 

färdigheter och kunskaper som behövs för att kunna vara med och utveckla 

sin arbetssituation.  De tillsammans löser dagligen olika typer av problem i 

processerna och tar del en mängd olika erfarenheter tillsammans på skiftlagen 

men även mellan skiftlagen. De skulle därför vilja vara med i olika typer av 

förändring och förbättringsprojekt för att kunna dela med sig av sina 

färdigheter och kunskaper, med tanke på att de är vana att arbeta i grupp.  

 

Genom att kunna kommunicera både vertikalt och horisontellt i 

organisationen, det vill säga kommunikationen mellan operatörerna och 

ledningen och operatörerna emellan, så leder det till bland annat informerade 

medarbetare och ett bättre beslutstagande i organisationen. Genom att 

medarbetarna är informerade, underlättar det också processen att öka 

medarbetarnas medverkan i att påverka och tycka till i olika frågor, menar 

operatörerna. Men det reducerar också risken till att operatörerna tar saker i 

egna händer och löser det på ett sätt som anses olämpligt av ledningen.  

 

Tjänstemän 

 

Det som motiverade tjänstemännen i sitt arbete var; 

 
- Delaktighet i förbättringar. 

- Trivsel på jobbet. 

- Att göra ett bra jobb. 

- Nå uppsatta mål. 

- Få beröm. 

- Intressanta arbetsuppgifter. 

- Lönen. 

 

Som chef och ledare så kan likheter identifieras med operatörerna i hur de 

motiveras i sitt arbete. Trivsel på jobbet, få beröm och lönen är de 

gemensamma delarna som båda parterna har. Men cheferna och ledarna har 

en större frihet att påverka sitt jobb och utvecklas jämfört med operatörerna. 

4.4 Organisationskulturen  

 

Organisationskulturen kan uppfattas olika beroende vem som får frågan. Ur 

operatörernas perspektiv uppfattas kulturen som vi och dom känslan. 

Skiftlagen jobbar med sina arbetsuppgifter och tjänstemännen med sina 
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arbetsuppgifter men ändå ska allting gå ihop till slut. Klyftorna ökar om 

operatörerna inte får sina behov tillfredställda för att kunna trivas på sin 

arbetsplatts och samma sak är det med tjänstemännen, de vill se resultat från 

operatörerna. 

 

Med tanke på arbetsmiljön och dess regler och rutiner kring användandet av 

arbetskläder, så är det tydligt vad medarbetarna ska ha på sig på sin 

arbetsplats. När tjänstemännen besöker operatörerna så har de på sig 

skyddskläderna som är obligatoriska och samma sak är det när operatören 

besöker en tjänsteman. Detta leder till att inte skapa en negativ känsla av 

vilken hierarkisk nivå medarbetarna kommer ifrån, alla är vi lika värda blir 

tanken.  

 

Det råder också en positiv kultur bland operatörerna och tjänstemännen, en 

välkomnande kultur där medarbetarna är trevliga mot varandra och med 

andra externa personer i företaget. Det finns också en trygghet bland 

medarbetarna på sina arbetsplatser, de känner varandra och har kul på sitt 

jobb. 

4.5 Hur ser framtiden ut? 

 

Operatörer 

 

För att underlätta processen till att bli en mer lärande organisation måste 

operatörernas synpunkter och förslag tas hand om på bästa sätt. Ett bättre 

samarbete och kommunikation mellan operatörer och tjänstemännen och 

tvärtom, är något som klart och tydligt behöver bli bättre för att kunna 

komma bort från det funktionsorienterade tankesättet, vi och dom tänket.   

 

För att kunna utbilda nya medarbetare och säkerställa att de har lärt sig det 

som behövs, så tycker operatörerna att valet av handledare och utbildningen 

av handledare ska vara tydligt. Idag finns det inga rutiner på hur en 

handledare väljs och om den har någon form av pedagogisk utbildning för att 

kunna slutföra uppdraget. 

 

Operatörerna nämner att en mer lärande organisation än vad det är idag skulle 

ge flera fördelar och möjligheter för dem. Bland annat skulle;  

 

- De skulle känna en anställningstrygghet. 

- De skulle kunna påverka sin arbetssituation mer.  

- De skulle få ett större erfarenhetsutbyte. 

- De skulle också få en säkrare och tryggare arbetsmiljö.  
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Tjänstemän 

 

Att bli en mer lärande organisation är tjänstemännen överens om och det 

skulle innebära positiva fördelar för medarbetarna och för företagets framtid. 

Tjänstemännen påtalar också att det finns god kompetens och ett bra 

engagemang för att kunna bli en mer lärande organisation. Vägen dit kan vara 

lång men det är viktigt att klara av delmålen innan slutmålet kan nås.  
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5 Analys 
 

I detta kapitel presenteras analysen av respondenternas svar som jag sedan 

jämför med min teoretiska referensram för att kunna svara på studiens syfte 

och forskningsfrågorna. Varje delavsnitt i detta kapitel avslutas med en 

argumenterande sammanfattning där jag presenterar de så kallade 

framgångsfaktorerna.  

5.1 Vad är en lärande organisation? 

 

Operatörer 

 

För att kunna bli en lärande organisation så krävs det medarbetarnas 

medverkan och engagemang, och därför är det också viktigt att inte bara 

känna till begreppet utan också dess djupare innebörd. Operatörerna var 

oklara med begreppet ”lärande organisation” till en början men när väl 

begreppets betydelse hade diskuterats fram, visade det sig att operatörerna 

egentligen förstod vad den lärande organisationen innebar. Det finns en 

mängd olika definitioner och beskrivningar av vad den lärande 

organisationen är för något, men dessa passar inte alla.  

 

Operatörerna berättade att de löser problem genom att diskutera dessa 

tillsammans i skiftlaget eller med andra medarbetare. Genom 

erfarenhetsutbytet mellan skiftlaget och med andra medarbetare löser 

operatörerna olika slags problem i deras arbete.  

 

Ellsröm & Hultman, sid 45, (2004) återger Brehmer (1989, 1993) i sin bok 

där Brehmer berättar om operatörernas fem viktiga arbetsuppgifter; 

 

1. Övervaka, dvs. att uppmärksamt följa processernas utveckling; 

2. Upptäcka fel, dvs. att identifiera avvikelser från normalvariationen i 

processvärlden. 

3. Diagnos av fel, dvs. att avgöra orsaker till och lämpliga åtgärder för 

att korrigera fel; 

4. Kompensation, dvs. att på olika sätt eliminera effekterna av samt; 

5. Optimering, dvs. kvantitativ eller kvalitativt förbättra produktionens 

resultat.  

 

Erfarenhetsutbytet är enligt operatörerna en viktig del i deras vardag för att 

de ska kunna klara av sitt jobb och en viktig del i att vara en lärande 

organisation.  

 

Illeris lärteori nämner bland annat det som operatörerna pratar om, den 

sociala dimensionen som består av kommunikation och samarbete. Den 
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sociala dimensionen handlar just om att individerna samspelar med varandra 

och med andra individer och därmed tar till sig nya erfarenheter. 

 

Tjänstemän 

 

Tjänstemännen hade dock en bättre uppfattning om begreppet ”lärande 

organisation” jämfört med operatörerna men även tjänstemännen kom fram 

till nästan samma svar som operatörerna. De svarade att erfarenhetsutbytet är 

en vital del i deras arbete men också att kommunikationen och samarbetet är 

de centrala delarna som möjliggör själva erfarenhetsutbytet för att sedan 

kunna bli en lärande organisation.  

 

Det som tjänstemännen sa till skillnad från operatörerna var också att en 

lärande organisation ska bestå av informerade medarbetare som strävar åt 

samma håll. Senge (2006), diskuterar om att teamlärande, där medarbetarna 

lär sig att samarbeta och samtala med varandra och därmed kan dra nytta av 

varandras erfarenheter och idéer som de lär sig av. Teamlärandet enligt Senge 

(2006) handlar om att medarbetarna i ett företag ska sträva åt samma håll, 

och det kan kopplas till vad tjänstemännen sa. 

 

För att bli en lärande organisation måste medarbetarnas kunskap 

dokumenteras så att andra medarbetare kan ta del av dokumentationen och 

lära sig men även lära varandra. Tjänstemännen pratade om att det var viktigt 

att kunskapen dokumenterades för att i ett senare skede kunna lära upp 

ordinarie anställda men även nyanställda. Detta handlar om hur tyst kunskap 

omvandlas till explicit och hur explicit kunskap används som tyst kunskap. 

Jacobsen & Thorsvik, sid 387, (2008) återberättar Nonakas & Takeucis 

(1995), fyra former av lärande, där två utav formerna handlar om hur 

dokumentationen och användandet av kunskapen bidrar till ett lärande. De 

två berörande lärandeformerna är följande; 

 

 ”Externalisering- från tyst till explicit kunskap. Detta är en process 

där individens tysta kunskap artikuleras, skriftligt eller muntligt, och 

görs tillgänglig för andra.” 

 

 ”Internalisering- från explicit till tyst kunskap. Här tas explicit 

kunskap i bruk av flera anställda, som passar den till sin egna tysta 

kunskap.”  

 

Tyst kunskap är erfarenheterna som en individ samlat på sig under en längre 

tidsperiod men som sedan inte kan förklara i ord hur något går till eller utförs. 

Explicit kunskap är motsatsen till den tysta kunskapen, här finns kunskapen 

nedskriven och kan förklaras i ord av individen. Tjänstemännen ansåg att det 

var viktigt att dokumentera kunskapen för att kunna bli en lärande 
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organisation, men detta innebär också att ha rutiner och metoder för att kunna 

ta tillvara den tysta kunskapen så att den blir explicit.  

 

Identifierade framgångsfaktorer: 

 Framgångsfaktor: Problemlösningar och vidhängande diskussioner 

 Framgångsfaktor: Dokumentation av kunskap 

 

Det som lyftes fram var att både operatörerna och tjänstmännen tycke att 

problemlösningar och vidhängande diskussioner tillsammans resulterade i ett 

viktigt erfarenhetsutbyte. Erfarenhetsutbytet är en vital del i deras arbete som 

bland annat underlättar arbetet men också är en viktig del i att vara en lärande 

organisation.  

 

Det är också viktigt att dokumentera kunskapen på ett bra och systematiskt 

sätt så att fler medarbetare ska kunna ta del av den. Både nyanställda som 

ordinarie anställda ska kunna läsa dokumentationen med förståelse. 

Dokumenteringen av kunskapen är viktigt och är ett strategiskt positivt drag 

för företagets framtid. Dokumenteringen är också viktig för att bland annat 

kunna uppmärksamma medarbetare om olika risker som finns med att arbeta 

med olika typer av arbetsmoment.  

 

Den tysta kunskapen är motsatsen till den explicita, och som innebär att en 

individ har goda erfarenheter men finner det svårt att förklara något i ord eller 

skriva ner det. Genom att på ett systematiskt och metodiskt sätt dokumentera 

kunskapen som individerna har så kommer fler medarbetare att kunna ta del 

av den explicita kunskapen (nedskrivna kunskapen). Medarbetarna kommer 

då att kunna ta del av kunskap som är bildad av långa erfarenheter, men även 

kunskap från de nyanställda medarbetare som inte har så lång erfarenhet men 

som också kan bidra med ny kunskap som kan öppna ögonen för de erfarna.   

 

5.2 Hur blir vi en mer lärande organisation? 

 

Operatörer 

 

Operatörerna anser att de tillsammans utgör en lärande organisation till en 

viss del med tanke på erfarenhetsutbytet i de vardagliga diskussionerna och 

problemlösningarna på deras arbete. Men operatörerna tycker dock att det 

finns flera delar som borde bli bättre för att de ska kunna bli en mer lärande 

organisation.  

 

Det som operatörerna saknar är beröm från ledningen vid bra prestationer 

eller beröm i allmänhet. I och med att operatörerna kan följa sitt arbete 

genom de olika systemen som finns, så vet de också om de har gjort ett bra 
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eller ett dåligt jobb. Men det hela handlar om att operatörerna vill ha beröm 

för sin insats och sitt arbete. Maslows pratar om fem grundbehov som en 

människa måste ha för att kunna bli motiverad och tillfredställd.  

 

I det här fallet handlar det om att operatörerna behöver sociala behov, där det 

finns en medarbetarorienterad ledning som får sina anställda att känna en 

samhörighet, men det handlar också om ett behov av erkännande där 

operatörerna får respons på sitt arbete, Jacobsen & Thorsvik (2008).  

 

Operatörerna nämner också att de vill ha kompetensutveckling för att 

utveckla sina kunskaper och färdigheter. Idag känner de sig låsta och kommer 

ingenstans, speciellt när de inte får vara med och påverka i någon större 

omfattning. De får påverka genom att säga vad de tycker på olika slags 

möten, och de nämner att de fick vara med och påverka utformandet av deras 

standardiserade körschema (SOP) Standard Operating Procedure, men det var 

ett tag sedan. Det som märks är att operatörerna nämner det som har varit bra, 

och det var just när de fick vara med och påverka sitt körschema. De visar 

tydliga tecken på att det är sådana saker de vill vara med på och påverka.  

 

En av Maslows behovsteorier tar just upp detta fenomen, behov av 

självförverkligande, där medarbetarna vill ha utmanande arbetsuppgifter där 

de får vara med och påverka som också kan resultera i personlig utveckling 

och kanske också befordran, Jacobsen & Thorsvik (2008).  

 

Operatörerna säger också att kompetensen och viljan finns att påverka men 

de får inte chansen. Forskaren Deming påtalar att det är viktigt att involvera 

medarbetare från den operativa nivån i förändringsarbetet för att få en 

medverkan, som också därmed leder till ständiga förbättringar som är vitalt 

för företagets framtid. Genom att involvera rätt medarbetare från den 

operativa nivån genererar det ett bredare helhetsperspektiv av företagets 

problem, men också lösningar på problemen. Demings PDCA
5
. 

 

Tjänstemän 

 

Tjänstemännen höll också med operatörerna att de tillsammans utgör en 

lärande organisation men att det krävs mer åtgärder och tid för att bli en mer 

lärande organisation. Det som tjänstemännen tycker krävs för att bli en mer 

lärande organisation är bland annat; 

 
- Dokumentation på kunskap. 

- Mottagliga medarbetare som är öppna för förändringar med en vilja 

att lära sig. 

- Ledarskapet måste vara tydligt. 

                                                 
5
 http://www.i-procure.se/w-edward-deming-och-tqm/ 

http://www.i-procure.se/w-edward-deming-och-tqm/
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- Låt medarbetare ta ansvar och låt dem växa, och utveckla sina idéer.  

- Rutiner för resultatuppföljning som också ska presenteras för de 

anställda.  

 

Enligt punkterna som tjänstemännen tog upp verkar de ha en god förståelse 

för vad som krävs för att bli en mer lärande organisation, dock så krockar 

vissa punkter i jämförelse med vad operatörerna tycker. I de två första 

punkterna är operatörerna och tjänstemännen överrens, men i de tre sista 

punkterna verkar det finnas brister enligt vad operatörerna har sagt. Att det är 

ett tydligt ledarskap, att de låter medarbetarna växa och utveckla sina idéer 

och att det finns resultatuppföljning där operatörerna får vara med och tycka 

till och ta del av förekommer sällan i operatörernas värld.  

 

Detta kan återkopplas till en av, (Senge, 2006), discipliner nämligen mentala 

modeller. Mentala modeller handlar om att sammanföra olika människor med 

olika bakgrund och erfarenheter, då kan ett företag utvecklas ännu mera. En 

människa kan inte förändra världen och lösa alla problem men om det finns 

flera människor som kan utbyta information och tankar mellan varandra.  

 

Senges mentala modeller i det här fallet kan tolkas som, mer att 

tjänstemännen tar med fel personer i förändrings och 

förbättringsprojekt/sammanhang. Istället för att ta med personer från den 

operativa nivån så väljs det några andra medarbetare som inte har en direkt 

koppling till operatörsarbetet. Det handlar inte bara om att ta med rätt 

personer utan också att låta medarbetarna framföra sina förslag och idéer.  

 

Identifierade framgångsfaktorer: 

 Framgångsfaktor: Allas medverkan 

 Framgångsfaktor: Kompetensutveckling  

 

Genom att lägga en fokus på en mer medarbetarorienterad ledning innebär 

det bland annat att ledarskapet blir tydligare, men som också kräver allas 

medverkan för att detta ska kunna fungera. Både operatörerna och dess 

ledning ska kunna medverka för att detta ska kunna fungera, ett tydligt 

ledarskap och mottagliga medarbetare är bland annat nyckeln till 

framgången. Att låta medarbetare växa och utveckla sina idéer, kan även 

uppfylla människornas grundbehov som därmed leder till motiverade och 

engagerade medarbetare. En annan viktig sak är att medarbetarna ska känna 

en samhörighet och få respons på deras arbete. I denna typ av processindustri 

där större delen av högre uppsatta tjänstemän sitter avskilda från 

produktionen, så är det viktigt att de oftare besöker operatörerna i 

produktionen för en ökad samhörighet. Genom att ha motiverade och 

engagerade medarbetare kommer det leda till bland annat positivt resultat för 

företaget i form av vinst, men också ett bättre beslutstagande då 

erfarenhetsutbytet tas tillvara även från den operativa nivån.   



   
 

33 

 

Den andra framgångsfaktorn är kompetensutveckling. Kompetensutveckling 

är ett hett tema bland operatörerna och skiftlagen ute i produktionen, och det 

är något de absolut vill ha. Genom att utveckla medarbetarnas kunskap och 

färdigheter kan det leda till att arbetsuppgifterna sköts på ett bättre sätt som 

också leder till ett bättre resultat i arbetet. Om med arbetarna ska få vara med 

och påverka sin arbetssituation är det också viktigt att tillfredställa deras 

behov och ge dem möjligheten att utveckla sin kunskap och färdigheter. 

Detta kan göras genom tillexempel interna utbildningar men och externa 

utbildningar där operatörerna får möjligheten att lära sig nya saker. 

  

5.3 Medarbetarnas motivation och engagemang 

 

Operatörer 

 

Det som motiverade operatörerna i sitt arbete var bland annat, Lönen, 

arbetskamraterna och trivseln på jobbet. 

 

Detta kan kopplas till bland annat Maslows behovsteori, (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008), där operatörerna känner tre olika behov som påverkar deras 

motivation och engagemang. Först är det Fysiologiska behov som Lön och 

arbetstider, som ska tillfredställas. Detta är materiella nyttigheter som är 

viktiga för medarbetarna, om de inte är nöjda så blir motivationen och 

engagemanget på jobbet automatiskt negativt påverkat. Nästa behov är 

Trygghetsbehov som handlar om trivsel på jobbet och att medarbetarna har 

bra arbetsvillkor, det kan vara till exempel vara fast anställning. Det sista 

behovet i detta fall är Sociala behov som handlar om att operatörerna trivs 

med sina arbetskamrater på jobbet och känner en samhörighet.  

 

En annan motiverande faktor som höjer deras engagemang i arbetet är det 

som Argyris pratar om i enkelkretslärande och dubbelkretslärande. Det är inte 

bara behoven som behöver tillfredställas utan det är också hur deras 

arbetsuppgifter är.  

 

Men först hänvisar jag tillbaka till vad Brehmer (1989,1993) sa i boken av 

Ellström & Hultman (2004), om operatörernas arbete. Han pratar om att 

operatörernas arbete karaktäriseras av det som kallas dynamiskt 

beslutsfattande. Det innebär att operatörerna löser problem beroende på hur 

deras processer ute i produktionen går och beter sig, det innebär också att de 

har utmanande arbetsuppgifter med tanke på att problemen kan variera på 

olika svårighetsgrader. 

 

För att koppla tillbaka till Argyris enkelkretslärande och dubbelkretslärande 

så handlar det om i grunden att människan motiveras mer av något som de 

eftersträvar.(Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
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Enkelkretslärande handlar i grunden om att arbeta och uppnå ett uppsatt mål 

utan att ifrågasätta resultatet, medan dubbelkretslärande handlar om att 

individen inte blir nöjd med resultatet utan ifrågasätter varför resultatet ser ut 

som det gör. Att ifrågasätta resultat innebär också att efterstäva ett bra och 

korrekt resultat, men också en möjlighet för en djupare förståelse. Genom att 

ha utmanande arbetsuppgifter motiveras operatörerna i sitt arbete, men det 

innebär också att de flesta har en djupare förståelse av utfallen och problemen 

som dyker upp.  

 

Detta förstärker också hur viktigt det är att ta med medarbetare från den 

operativa nivån i olika förändrings/förbättringsprojekt, med tanke på deras 

vana att jobba i grupp. Detta förstärker också framgångsfaktorn, allas 

medverkan, att den är viktig. 

 

Kommunikationen är en annan viktig faktor. Kommunikationen mellan 

skiftlagen och mellan operatörerna är bra, det vill säga horisontellt i 

organisationen, men mellan ledningen och operatörerna, det vill säga 

vertikalt, fungerar det sämre. Med tanke på att kommunikationen har en stor 

inverkan på åtgärderna och förbättringarna som införs och som ska införas, så 

är det också en viktig del att diskutera.   

 

”Kommunikation i organisationer kan definieras som en kontinuerlig process 

där medlemmarna upprätthåller och förändrar organisationen genom att 

kommunicera med individer och grupper både internt och extern”.(Jacobsen 

& Thorsvik, sid 295, 2008).  

 

För att kunna genomföra en rad olika förbättringar och förändringar internt 

gäller det också att kunna informera de berörda interna intressenterna i 

företaget. Att ta beslut utan att ha forskat i hur de berörda parterna tycker är 

inte en rätt väg att gå om medarbetarna ska känna tillit och förtroende för 

beslutsfattarna och företaget. Detta kan kopplas till att företaget behöver 

skapa en positiv organisationskultur för att kunna genomföra olika 

förändringar och förbättringar, sedan gäller det att få med organisationens 

medlemmar så att de känner en samhörighet och att de är informerade. 

Ellström & Hultman (2004) återger Schein (1984) som hävdar att kultur kan 

utvecklas i varje grupp om följande förutsättningar finns;  

 

A) Gruppen måste ha varit tillsammans så länge att den upplevt och 

delat betydelsefulla problem; 

B) Gruppen måste ha haft möjlighet att lösa dessa problem och iaktta 

effekten av lösningarna; 

C) Gruppen måste ha tagit in nya medlemmar så att man överfört sättet 

att lösa gruppens problem till andra. 
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Idag informeras operatörerna om diverse information oftast via deras intranät 

eller via pappersform. Via deras intranät kan de se viktiga dokument, som 

instruktioner och SOP:ar, (Standard Operating Procedure), för hur saker och 

ting ska göras men också viktiga riktlinjer. Där kan de också hitta viktig 

information från ledningen med också annan typ av information, som 

koncernens nyheter. Via Microsoft Office SharePoint Server som är en 

Business Intelligence lösning, så kan både operatörerna och tjänstemännen i 

organisationen se viktiga dokument och dela dessa genom deras intranät. 

Detta kan i sin tur leda ett bättre beslutstagande i organisationen. (Turban, 

Sharda, Delen & King, 2008). 

 

Det är sällan att någon från en högre position kommer och informerar 

operatörerna muntligt. I muntlig kommunikation sker kommunikationen 

mellan individer ansikte mot ansikte och brukar generera oftast ”rik 

information” till en mottagare. Med ”rik information” menas att mottagaren 

får ta del av en större informationsmängd. Medan i den skriftliga 

kommunikationen är informationen inte så ”rik”, som innebär att det finns 

begränsningar i hur mycket information kan förmedlas. (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008). 

 

Därför är det viktigt att hitta en balans i den muntliga och skriftliga 

kommunikationen för att på bästa sätt kunna nå ut till sina medarbetare.  

 

Tjänstemän 

 

Tjänstemännen motiverades av liknande faktorer som operatörerna i sitt jobb, 

bland annat, trivsel på jobbet, få beröm, lönen och att göra ett bra jobb. Den 

största skillnaden är att tjänstemännen får påverka sin arbetssituation i en 

större utsträckning än vad operatörerna får, men det är också en 

positionsskillnad i företaget som är orsaken till det.  

 

Identifierade framgångsfaktorer: 

 Framgångsfaktor: Arbetsgruppers sammansättning 

 Framgångsfaktor: Kommunikation  

 

För att kunna bli en mer lärande organisation är det också viktigt att kunna 

använda den interna kompetensen i olika förbättrings och förändringsprojekt, 

där de kan dela med sig av sina kunskaper och färdigheter för att generera ett 

bättre beslutstagande. Genom att sätta samman en bra arbetsgrupp med olika 

typer av kompetenser, så kommer bättre beslut att tas men det kommer även 

öka medarbetarnas medverkan.  

 

Kommunikation är den andra framgångsfaktorn, den är också viktig. 

Kommunikationen är viktig för att kunna få informerade medarbetare i 

företaget där medarbetarna kan sträva åt samma håll, och är samtidigt en 
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förutsättning för ett lärande. Om kommunikationen brister i företaget, så 

brister också informationsförsörjningen som leder till omotiverade 

medarbetare som tar saker i sina egna händer istället och löser det på sitt sätt. 

När medarbetare börjar lösa problem på sitt eget sätt ökar också en hel del 

ostyrda rutiner som medarbetare egentligen inte ska jobba mot.  

5.4 Hur ser framtiden ut? 

 

För att operatörerna och tjänstemännen tillsammans ska kunna bli en mer 

lärande organisation krävs det bland annat att få medarbetarnas medverkan i 

olika förändrings och förbättringsprojekt och sammanhang. Inte bara en 

medverkan från medarbetare utan de ska också få belönas av ledarna och 

cheferna för sin insats som därmed kommer att höja engagemanget. Genom 

att höja medarbetarnas medverkan så kommer det att leda till ständiga 

förbättringar som är vitalt för företagets framtid. Demings PDCA
6
. 

 

Både operatörerna och tjänstemännen svarade på frågan hur en mer lärande 

organisation, än vad den är idag, skulle gynna dem: 

 

Operatörer 

 

- De skulle känna en anställningstrygghet. 

- De skulle kunna påverka sin arbetssituation mer.  

- De skulle få ett större erfarenhetsutbyte. 

- De skulle också få en säkrare och tryggare arbetsmiljö.  

 

Tjänstemän  

 

- Lättare att arbeta och lättare att införa förändringar. 

- Snabbare utveckling av processerna i produktionen. 

- Mer fokus på kärnområden. 

- Stort urval av erfarenheter som alla kan ta del av. 

- Säkerheten och arbetsmiljön skulle bli bättre. 

- Produktionsstabilitet  En anställningstrygghet för att företaget är 

lönsamt. 

 

 

Det gäller att medarbetarna får sig en gemensam bild av situationen utifrån 

lärandeperspektivet, för att lättare kunna se vad som bromsar utvecklingen 

mot att bli en mer lärande organisation och hur det skulle kunna åtgärdas.   

 

                                                 
6
 http://www.i-procure.se/w-edward-deming-och-tqm/   

http://www.i-procure.se/w-edward-deming-och-tqm/
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Dagens fokus: Fokus ligger på vad som snarare lärs än på om något lärs och 

hur man lär i olika situationer, (Lave & Wenger, 1991) återgivet i boken 

Ellström, P-E & Hultman, G, sid 67, (2004).  

Vägen är lång till att bli en mer lärande organisation men det som är viktigt är 

att klara av delmålen för att kunna uppnå slutmålen, påtalar tjänstemännen. 

Senge (2006), diskuterar detta i hans sista disciplin som är ”System 

Thinking”, att med tanke på att vi svämmas över med en stor mängd 

information varje dag så är det lätt att se delar av den informationen istället 

för att fokusera på att förstå helheten. I detta fall kan det relateras till att det 

inte räcker att se en del av processen för att bli en mer lärande organisation, 

utan det är alla delarna tillsammans i symbios som leder till en mer lärande 

organisation. Dessa delar kan förbättras och utvecklas så att de tillsammans 

uppnår ett gemensamt mål, det vill säga att bli en mer lärande organisation. 

 

Identifierad framgångsfaktor: 

 Framgångsfaktor: Systemtänkande  

 

Det är viktigt att inte bara se delar i processens utveckling mot att bli en mer 

lärande organisation, utan också förstå helheten och hur delarna påverkar 

varandra. Delarna i detta system kan utvecklas och förbättras för att kunna nå 

ett gemensamt mål, att bli en mer lärande organisation. Dessa delar kan ses 

som mindre delar men som tillsammans i symbios utgör en helhet. För att 

koppla det till detta fall så kan detta ses såhär, genom att uppnå och införa de 

övrigt nämnde framgångsfaktorerna så innebär det att de tillsammans bara 

kan leda till att bli en mer lärande organisation. En av framgångsfaktorerna 

kan förbättra en viss del i en organisation, men de tillsammans i symbios kan 

leda till en mer lärande organisation. (Senge, 2006). 

5.5 Demings PDCA- hjul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Källa: Google bilder - PDCA 

 

Enligt Deming bildas en lärande organisation när det finns ständiga 

förbättringar genom medarbetares medverkan. Deming pratar om fyra olika 
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delar som bildar ett hjul, PDCA- hjulet, och dessa delar ska uppnås för att 

kunna ha ständiga förbättringar och dessutom öka medarbetarnas medverkan. 

De olika delarna heter: 

 

 P, planering (Plan) 

 D, testa och genomföra (Do) 

 C, Kontrollera utfallet (Check) 

 A, Förankra och införa (Act) 

 

Det första steget ”Plan”, handlar om att medarbetarna kommer med förslag 

och idéer av hur något som skulle kunna förbättras. Det är viktigt att ta 

hänsyn till medarbetarnas idéer och engagemang. Detta kan kopplas till 

(Senge, 2006), som pratar om mentala modeller som handlar om att 

sammanföra olika människor med olika bakgrund och erfarenheter, då kan ett 

företag utvecklas ännu mera. En människa kan inte förändra världen och lösa 

alla problem men om det finns flera människor som kan utbyta information 

och tankar mellan varandra. I detta fall handlar det om att föra samman 

operatörerna och tjänstemännen så att det blir ett bredare erfarenhetsutbyte 

för att kunna få en så bra planering som möjligt.  

 

I steget ”Do”, testas arbetsprocessen, och kan kopplas till, Senge (2006), som 

pratar om att teamlärande, där medarbetarna lär sig att samarbeta och samtala 

med varandra och därmed kan dra nytta av varandras erfarenheter och idéer 

för att kunna genomföra arbetsprocessen. Genom att operatörerna och 

tjänstemännen börjar samarbeta mer så kommer de att lösa de uppkomna 

problemen lättare i arbetsprocessen.  

 

”Check”, är en viktig del för det är här misstagen korrigeras om de har 

begåtts under arbetsprocessen. Detta skapar också ett lärande genom att 

medarbetarna kan ”ta en andra titt” på en situation genom att ifrågasätta 

relevansen, (Morgan, 2009). Detta kan också kopplas till Argyris teori, att 

lärandet handlar mer om hur något kan göras bättre och varför något kan 

göras bättre. Att ifrågasätta sitt handlande ger en människa ett lärande enligt 

Argyris, (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Genom att operatörerna och 

tjänstemännen ifrågasätter sitt handlande i en arbetsprocess och korrigerar de 

misstag som har gjorts, så kommer de också att lära sig av dessa och av 

varandra.  

 

I det sista steget ”Act”, tränas medarbetarna och sedan får arbetsgruppen sätta 

upp rutiner och regler för hur jobbet ska utföras. Här gäller det att 

dokumentera den tysta kunskapen så att den blir explicit. Med det menas att 

medarbetarnas erfarenheter och kompetenser i from av kunskap ska skrivas 

ned på papper eller talas om muntligt så att flera medarbetare kan ta del av 

rutinerna. Detta nämns också i Jacobsen & Thorsvik, sid 387, (2008), att: 
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 ”Externalisering- från tyst till explicit kunskap. Detta är en process 

där individens tysta kunskap artikuleras, skriftligt eller muntligt, och 

görs tillgänglig för andra.” 

 

 ”Internalisering- från explicit till tyst kunskap. Här tas explicit 

kunskap i bruk av flera anställda, som passar den till sin egna tysta 

kunskap.”  

 

Genom att operatörerna och tjänstemännen dokumenterar kunskapen så 

kommer flera medarbetare att kunna ta till sig av samma kunskap och lära sig 

av den. Detta gynnar både ordinarie anställda och nyanställda som ska lära 

sig hur saker och ting går till på fallföretaget.  
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6 Slutsats 
 

Här presenterar jag de framgångsfaktorer som jag har identifierat på 

fallföretaget.  

 

Studiens syfte är att identifiera faktorer som kan underlätta förståelsen och 

betydelsen av att bli en mer lärande organisation på produktionsplatsen än 

vad de är idag. Förutom att förstå nyttan och betydelsen av att bli en mer 

lärande organisation, är syftet också att produktionsplatsen ska bli en mer 

lärande organisation. Studiens syfte och forskningsfrågorna anser jag är 

uppfyllda. Nedan presenteras de identifierade framgångsfaktorerna som 

också finns utförligt beskrivna under analysdelen.   

 

 Problemlösningar och vidhängande diskussioner 

 

Problemlösningar och vidhängande diskussioner tillsammans resulterar i ett 

viktigt erfarenhetsutbyte. Erfarenhetsutbytet är en vital del i deras arbete som 

bland annat underlättar arbetet men också är en viktig del i att vara en lärande 

organisation och en förutsättning för att kunna bli en mer lärande 

organisation. 

 

 Dokumentation av kunskap 

 

Genom att dokumentera kunskapen i företaget bevaras de värdefulla 

erfarenheterna och färdigheterna i form av kunskap, som senare kan användas 

av flera medarbetare. Det vill säga genom att skriva ned kunskapen som finns 

i företaget.  Detta är en strategi som säkrar företagskompetensen och som 

bland annat skapar en säkrare arbetsmiljö, genom ökad riskmedvetenhet.  

 

 Allas medverkan 

 

En medarbetarorienterad ledning ska bland annat fokusera på att operatörerna 

ska känna en samhörighet och få respons på sitt arbete och på deras åsikter 

samt deras förändrigs/förbättringsförslag. Det ingår också att ge ansvar till 

operatörerna så att de får en känsla av hur viktiga de är för företaget, 

samtidigt som de får utmana sig själva. Men detta kräver också allas 

medverkan för att detta ska kunna fungera. Att oftare gå ut och prata med 

personalen från den operativa nivån skulle höja samhörighetskänslan, och då 

skulle de få ställa frågor som de annars inte skulle göra via något annat 

medel. Genom att berömma personalen för goda prestationer och för ett 

givande förslag till förbättringar eller förändringar, så kommer personalens 

engagemang och motivation att höjas. Genom en ökad motivation och 

engagemang bland medarbetarna, kan detta underlätta för organisationen att 

ta ett steg närmare en mer lärande organisation. 
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 Kompetensutveckling 

 

Det är viktigt att ha kompetensutveckling i ett företag, då kan medarbetarna 

utveckla och fördjupa sina kunskaper och färdigheter. Genom att 

medarbetarna får kompetensutveckling kan det leda till att de sedan sköter sitt 

arbete och sina arbetsuppgifter på ett bättre sätt.  

 

 Arbetsgruppers sammansättning 

 

Genom att sätta samman en bra arbetsgrupp med olika typer av kompetenser 

och erfarenheter, så kan bättre beslut tas och det kan även öka medarbetarnas 

medverkan. Bättre beslut tas genom bland annat ett brett erfarenhetsutbyte 

bland medarbetarna i gruppen. Här handlar det inte bara att få en bra mix av 

erfarenheter, utan det gäller också att kunna ta med rätt kompetenser i 

arbetsgruppen(a) beroende på vilka beslut som ska förhandlas fram.  

 

 Kommunikation 

 

För att få informerade medarbetare och för att kunna uppnå en mer lärande 

organisation så är det också viktigt att kommunikationen fungerar i 

organisationen.   

 

 Systemtänkande 

 

För att kunna ha en förståelse om vad som händer i organisationen så krävs 

det att ha ett helhetsperspektiv över delarna i organisationen, och tänka som 

att det är ett system. Ett system där alla delar är kopplade till varandra, och 

där en del kan appliceras i en organisation och göra den framgångsrik men 

när delarna börjar samspela med varandra så är det då de utgör en mer 

lärande organisation. Ovanstående framgångsfaktorer kan ses som delarna i 

ett system, genom att uppnå och införa dessa delar så kan det leda till en mer 

lärande organisation, men det är först då de samspelar med varandra.  
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7 Diskussion 
 

Här diskuterar jag generaliserbarheten i framgångsfaktorerna som jag har 

identifierat, därefter ger jag förslag till framtida forskning och avslutar 

kapitlet med reflektioner.  

7.1 Generaliserbarhet 

 

I uppsatsen har jag studerat en fallstudie av fyra svenska industriföretag för 

att se om det fanns några likheter i framgångsfaktorerna som jag hade 

kommit fram till. I fallstudiens resultat hittade jag likheter med vad jag hade 

kommit fram till.  

 

Ellström & Hultman (2004) presenterar denna fallstudie i deras bok, se bilaga 

2. I fallstudien är inte företagen uppkallade efter deras riktiga namn utan det 

är påhittade namn på grund av sekretess. Två av dessa företag är 

processindustrier, vilket är Kemifabriken och Pappersbruket medan de övriga 

två, Flygplansfabriken och Lastmaskinsfabriken är verkstadsindustrier.  

 

I studien nämner de några förutsättningar för ett utvecklingsinriktat lärande, 

som författarna har kommit fram till från studien: (Det kursivt skrivna är 

resultatet av författarna). 

 

 Att det finns utmanande problem i verksamheten och stort 

handlingsutrymme samt att ansvar ges för arbetet med de utmanande 

problemen. 

 

Denna förutsättning stödjer min framgångsfaktor, allas medverkan, som 

syftar till att ge medarbetarna respons på deras arbete och ett 

handlingsutrymme där de har en fungerande förslagsverksamhet men också 

en ansvargivande verksamhet så att medarbetarna känner ett värde i deras 

kompetens. Förutsättningen stödjer framgångsfaktorn, problemlösningar och 

vidhängande diskussioner. 

 

 Att det finns en integrerad eller informellt öppen arbetsorganisation 

som ger möjlighet att medverka i problemlösning. 

 

Denna förutsättning stödjer mina framgångsfaktorer, allas medverkan och 

arbetsgruppers sammansättning. Arbetsgruppers sammansättning handlar om 

att sätta samman arbetsgrupper och låta medarbetare från olika nivåer i 

företaget medverka för ett bättre beslutstagande. 

 

 Att det finns avancerade verktyg, såväl digitala som analoga, 

manuella, och skrivna, t.ex. i from av vad vi kallat ”lokala 
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läromedel”, samt en kontinuerlig utveckling av verktyg och 

läromedel. 

 

Denna förutsättning stödjer min framgångsfaktor, dokumentation av kunskap, 

som handlar om att skriva ned kunskapen så att den bli tillgänglig för fler 

anställda. Dokumentationen kan räknas som utbildningsmaterial.  

 

 Att företagsledningen premierar långsiktig utveckling av 

verksamheten och operatörsarbetet, t.ex. genom utveckling av 

produktionen, produkterna, organisationen och kompetensen. 

 

Denna förutsättning stödjer min framgångsfaktor, kompetensutveckling, som 

handlar om att utveckla medarbetarnas kompetens, kunskaper och 

färdigheter, genom till exempel en utbildning som företaget erbjuder eller via 

en extern utbildning.  

 

7.2 Förslag till framtida forskning 

 

 Koppla den lärande organisationen med Demings PDCA – hjul 

 

Jag tror att för att kunna bli en mer lärande organisation, krävs det inte bara 

att vissa medarbetare i organisationen presterar, utan alla medarbetarna från 

olika delar/nivåer ska samverka för att dela med sig av sina erfarenheter och 

kompetenser. Genom erfarenhetsutbytet och arbetet med medarbetare från 

olika delar av organisationen kan en mer lärande organisation uppnås och ett 

bättre beslutsfattande. Demings PDCA – hjul handlar också om ständiga 

förbättringar, som också betyder att genom medarbetarnas medverkan uppnå 

ständiga förbättringar på företaget och som också leder till ett lönsamt företag 

där de anställda kan känna en anställningstrygghet bland annat. Att skapa en 

lärande organisation är en kontinuerlig process.  

 

Jag hoppas att denna studie väcker intresset för hur betydande en lärande 

organisation egentligen är för ett företag, samt att djupare kunna utveckla 

mina teorier och min empiri i liknande områden. För att öka validiteten på de 

identifierade framgångsfaktorerna i denna studie bör de undersökas med 

kvantitativa metoder.  

 

7.3 Reflektioner 

 

Jag har fått en djupare förståelse för vad en lärande organisation innebär hur 

viktig den är för ett företag och för människorna. Genom en ökad kunskap 

från denna studie, så kan jag säga att utan en lärande organisation blir det 
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svårt för ett företag klara sig i den allt tuffare globala marknaden med hårdare 

konkurrens. Det handlar om medarbetarnas förmåga att tillsammans i 

företaget ta snabba och korrekta beslut med ständiga förbättringar för att inte 

konkurreras ut från marknaden. 

 

I studien hösten 2010, kom jag fram till att fallföretaget hade informations 

och kommunikationsproblem där en av orsakerna var att det fanns fem 

skiftlag som sällan fick chansen att träffas. Det resulterade i att 

kunskapsspridningen och därmed lärandet inte nådde ut till personalen i 

organisationen. Men genom att samarbeta mer på olika nivåer i 

organisationen, så kan det leda till bland annat ett bredare erfarenhetsutbyte 

som i sin tur leder till en mer lärande organisation än vad de var innan.  

 

Generaliserbarheten som jag har kommit fram till stämmer till viss del 

överens med andra författarna, men jag tycker att det borde bedrivas en 

vidare forskning inom mitt område. Kvantitativa metoder borde ligga till 

grund för den fortsatta forskningen och då tror jag att resultatets validitet 

också kan stärkas. 
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Bilaga 

 

Bilaga 1 Intervjufrågor  

 

 Hur skulle du beskriva en lärande organisation? 

 Vad tycker du är viktigt och krävs för att kunna bli en lärande 

organisation här? 

 Skulle du kunna säga att, ert skiftlag eller, ni är en lärande 

organisation? Är ni på VTD,eller arbetsplatsen, tillsammans en 

lärande organisation? På vilket sätt i så fall? 

 Nämn några positiva faktorer som skulle kunna bidra till lärandet?  

 Nämn några negativa faktorer som skulle bromsa för lärandet? 

 Hur skulle en lärande organisation gynna dig och dina 

arbetskamrater? 

 Hur vet du när du har gjort ett bra jobb? 

 Hur ser du på området: Kommunikation, är det viktigt här?  

 Hur ser du på området: Samarbete, är det viktigt här? 

 Hur ser du på området: Arbetsmiljö & hälsa, är det viktigt här? 

 Vad motiverar dig i ditt arbete? Vad motiverar er på skiftlaget i ert 

arbete? 

 Har du möjligheten att lära dig mer än det du redan vet? 

 Får du vara med och påverka din arbetssituation? Om, i så fall hur? 
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Bilaga 2 Fallstudie 

 

                                    Arbetsuppgiftens grad av utmaning 

Arbetsorganisation Hög Låg 

Integrerad/öppen Mycket goda 

förutsättningar för ett 

utvecklingsinriktat 

lärande (Kemifabriken; 

Flygplansfabriken)  

Små förutsättningar för 

ett utvecklingsinriktat 

lärande 

(Lastmaskinsfabriken) 

Traditionell Goda förutsättningar 

för ett 

utvecklingsinriktat 

lärande (Pappersbrukets 

maskinförare) 

Mycket små 

förutsättningar för ett 

utvecklingsinriktat 

lärande (Pappersbrukets 

torkare och rullare) 
 Källa: (Ellström & Hultman, tabell 3.2, sid 58, 2004)  

 

Ellström & Hultman (2004); ”Operatörsarbete i högautomatiserad industri 

kan sålunda innebära klart olika möjligheter till lärande. Operatörerna i 

Kemifabriken (processindustri), arbetar i en miljö som karakteriseras av 

såväl öppen arbetsorganisation som utmanande arbetsuppgifter. 

Operatörerna i Flygplansfabriken (verkstadsindustri), får illustrera samma 

goda kombination av organisation och uppgifter, trots att 

arbetsorganisationen i detta fall på pappret är uppdelad på befattningar är 

den öppen och ger operatörerna möjligheter att växa och utvecklas. Detta 

gäller åtminstone de maskinoperatörer som engageras i utveckling av 

produktionen. Pappersbrukets, processindustri, maskinförare vanligen 2-3 

operatörer i ett ”minilag”, har ett arbete som liknar kemioperatörernas. 

Deras kolleger i den traditionella, polariserade arbetsorganisationen på 

pappersbruket får illustrera operatörsarbete med få utmanande problem och 

traditionell arbetsorganisation alltså: arbeten med mycket små möjligheter 

till utvecklingsinriktat lärande. Vi har även sett att en integrerad/öppen 

arbetsorganisation inte allena garanterar ett utvecklingsinriktat lärande- 

operatörerna på lastmaskinsfabriken (verkstadsindustri), har begränsade 

möjligheter till utvecklingsinriktat lärande, främst då de utmanande 

arbetsuppgifterna saknas i maskincellen. 

 

De följande punkterna sammanfattar några av de förutsättningar vi funnit för 

ett utvecklingsinriktat lärande:”  

 

 Att det finns utmanande problem i verksamheten och stort 

handlingsutrymme samt att ansvar ges för arbetet med de utmanande 

problemen. 

 Att det finns en integrerad eller informellt öppen arbetsorganisation 

som ger möjlighet att medverka i problemlösning. 
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 Att det finns avancerade verktyg, såväl digitala som analoga, 

manuella, och skrivna, t.ex. i from av vad vi kallat ”lokala 

läromedel”, samt en kontinuerlig utveckling av verktyg och 

läromedel. 

 Att företagsledningen premierar långsiktig utveckling av 

verksamheten och operatörsarbetet, t.ex. genom utveckling av 

produktionen, produkterna, organisationen och kompetensen. 

 Att kontextuella förhållanden t.ex. vad gäller stabil marknad eller 

traditioner i företaget, underlättar en långsiktig utveckling över tid, 

såväl för verksamheten som operatörerna. 
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