
 
Institutionen för informatik 

 

 

 

 

Examensarbete i informatik  
på kandidatnivå med inriktning mot informationslogistik  

 

 

Lärande organisationer 
- hur olika faktorer för lärande organisationer 

samvarierar inom två företag 
 

Författare: Linnéa Danielsson 

 Matilda Karlsson 

Handledare:  Fabian von Schéele 

Termin: VT14 

Kurskod: 2IL10E 



   
 

   
 

Abstrakt 
Det finns olika teorier som beskriver faktorer för att skapa organisatoriskt lärande. I denna 

studie har det undersökts hur faktorer, för lärande organisationer, samvarierar inom två 

stora, svenska företag. De två företagen har definierat var sitt problem som är relaterade 

till organisatoriskt lärande. Studien har även undersökt om dessa samvariationer kan 

användas för att bidra till en lösning på de problem företagen har. Empiri från de två 

företagen har samlats in genom enkäter och svaren har sedan analyserats med hjälp av 

analysverktyget IBM SPSS Statistics. Analysen har visat hur olika faktorer samvarierar 

inom de två företagen, vilket har diskuterats mot teorin. Studiens resultat visar att faktorer 

som samvarierar inom det ena företag, inte nödvändigtvis samvarierar inom det andra. 

Dessutom visar studien att en variabel kan samvariera med flera, vilket innebär att det kan 

finnas olika sätt att lösa ett specifikt problem på. Slutligen visar studien att 

samvariationerna är specifika för de olika företagen, vilket tyder på att företag är unika.  

 

Nyckelord: Lärande organisationer, samvariationer mellan faktorer, organisationskultur, 

individuellt lärande 



   
 

   
 

Abstract 
There are different theories describing factors to create organizational learning. This study 

has focused on how factors, for learning organizations, correlate in two large Swedish 

companies. The two companies have defined one problem each related to organizational 

learning. This study also investigated if these correlations can be used to contribute a 

solution of the problems at the companies. Data were collected through questionnaires and 

has been analyzed using the analytic tool IBM SPSS Statistics. The analysis showed that 

different factors correlate within the companies, an outcome that also partly argues against 

some of the referred theories in this thesis. The results also shows that correlation within 

one company of certain factors, differ from the within correlation of the corresponding 

factors in another company. It also shows that one variable may correlate with several, 

which means that there may be several ways to solve a specific problem. Finally, the study 

shows that the correlations are specific for each company, which indicates that each 

company is unique.  

 

Key words: learning organizations, correlation between factors, organizational culture, 

individual learning  



   
 

   
 

Förord 
Lärande organisationer kändes som ett självklart ämne när vi skulle påbörja detta arbete. 

Vi tycker att det är ett intressant ämne och önskar att våra framtida arbetsplatser är, eller 

har en vilja att bli, lärande. Som informationslogistiker finns det en möjlighet att vi 

kommer att arbeta med att skapa förutsättningar för att vår arbetsplats ska bli mer lärande. 

Ämnet är övergripande och berör alla delar i en organisation, och har återkommit flera 

gånger under utbildningen. Därmed känns det som att vi, med detta examensarbete, har 

knutit ihop säcken för vår utbildning.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till företagen som har gjort denna undersökning möjlig. Tack till 

kontaktpersonerna på de båda företagen som har ställt upp för oss och till respondenterna 

som har tagit sig tid att svara på enkäten. Vi vill även tacka andra på företagen för både 

positivt bemötande och härligt engagemang. Tack även till vår handledare, Fabian von 

Schéele, som har varit till stor hjälp vid genomförandet av detta examensarbete. Fabian 

har gett oss kloka tips och råd på vägen och har motiverat och uppmuntrat oss. Varje 

handledningstillfälle har fungerat som en boost för oss.  

 

Tack till familj och vänner som har peppat oss och hjälpt oss på olika sätt, bland annat 

som bollplank och med lån av bil. Slutligen vill vi tacka varandra och oss själva. Vi har 

samarbetat och stöttat varandra på ett fantastiskt sätt. Vi har haft roligt och skrattat väldigt 

mycket under arbetets gång, och det är något vi kommer att tänka tillbaka på med glädje 

hela livet.  

 

Juni 2015 

Linnéa och Matilda 
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1 Inledning  
Begreppet lärande organisationer har berörts vid flera tillfällen under utbildningen, 

Informationslogistik 180 hp, och det finns flera olika definitioner av begreppet. En 

definition, som Granberg & Ohlson (2004) ger, är att “organisationer som skapar goda 

förutsättningar för medarbetarnas lärande och som tar tillvara detta lärande samt 

nyttiggör det i organisationens strävan att påverka och anpassa sig till sin omvärld” är en 

lärande organisation. Senge (1995) beskriver att en lärande organisation är skicklig på att 

ta till sig kunskap, utveckla och förmedla kunskapen samt förändra sig efter denna.  

 

En annan definition är att en “lärande organisation handlar om hur medarbetare och 

ledare tillsammans ska organisera tillgångar och kompetenser på bästa sätt för att 

hantera sitt uppdrag. Det handlar om att lära av de erfarenheter man gör och 

vidareutveckla verksamheten i ett ständigt pågående förbättringsarbete” (Center för 

skolutveckling, u.å.). Denna definition har förtydligat och konkretiserat att tillgångarna 

och kompetenserna inom företaget är viktiga att ta vara på. Detta är intressant med tanke 

på att tillgångar och kompetens kan påverka i vilken utsträckning organisationerna kan 

skapa de “goda förutsättningar” som Granberg & Ohlson (2004) nämner i sin definition 

ovan. 

 

En tanke är att det är en fördel för företagen om de vet vilka tillgångar och kompetenser 

som finns inom företagen. På så vis kan de strukturera organisationen på ett sätt som 

främjar lärande med syfte att bli mer framgångsrika. Antagandet styrks av Huzzard & 

Wenglén (2007) och Albinsson (1998) som båda beskriver att nyckeln till organisatorisk 

framgång är lärande. Huzzard & Wenglén (2007) menar att det inte räcker att skapa 

produkter som är svåra för konkurrenterna att kopiera, utan det är viktigt att vara snabbare 

än konkurrenterna på att ta fram nya idéer och produkter. 

  

Även Backlund et al. (2001) och Jacobsen & Thorsvik (2008) beskriver att lärande i 

arbetslivet är en förutsättning för organisationens utveckling. Jacobsen & Thorsvik (2008) 

beskriver att anledningen till detta är att organisationer verkar i en omvärld där 

konkurrensen ökar. Även globaliseringen och utvecklingen av informationsteknologi 

kräver att organisationer måste lära sig att bli mer innovativa och kunna förändra sig efter 

hur omvärlden förändras. Backlund et al. (2001) beskriver att lärande ökar organisationens 

flexibilitet och innovationsförmåga, vilket stärker konkurrenskraften och produktiviteten. 

 

Beskrivningarna ovan tyder på att lärande i organisationer är ett viktigt ämne. 

Organisationer lever i en föränderlig omvärld vilket ytterligare borde kräva att de är 

konkurrenskraftiga. Ett sätt att vara konkurrenskraftig är, som visats ovan, att vara 
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lärande, vilket är en anledning till att ämnet lärande organisationer valts för denna studie. 

En annan anledning är att det är ett ämne vi finner intressant och som väcker vår 

nyfikenhet eftersom det handlar om att ta vara på kunskap hos individer som befinner sig 

på olika organisatoriska nivåer, vilket kan tänkas ge flera fördelar, både för organisationen 

och för individen.  

1.1 Bakgrund 

Totalt tre avdelningar, på två stora svenska företag, har använts som fallföretag för denna 

studie. De båda företagen har definierat varsitt problem, som beskrivs nedan.  

 

Den ena avdelningen, som tillhör det ena företaget och fortsättningsvis kommer att 

benämnas Företag A, har problem med att lagret blir fullt. Företaget lär sig inte att se 

signaler för detta och inte heller hur de bör arbeta för att motverka att samma faktorer 

orsakar att lagret blir fullt igen. 

 

De två andra avdelningarna, som tillhör det andra företaget och kommer att kallas Företag 

B, arbetar mycket i projekt. Vid projektavsluten ska projektgruppen fundera på vad de lärt 

sig under projektets gång och tanken är att de ska skriva ner lärdomarna i ett dokument. 

Dokumentet ska användas regelbundet vid olika projekt för att sprida lärandet. Detta 

fungerar dock inte riktigt som det är tänkt, utan lärdomen stannar oftast kvar hos personen 

som lärt sig den, och i dokumentet där den eventuellt skrivits ner. Lärdomarna och 

slutsatserna förblir därför ofta individuellt lärande. Organisationen önskar att dessa istället 

ska bli organisatoriskt lärande, med förhoppning att tid ska sparas i kommande projekt. 

 

Formuleringarna “Företag A” och ”Företag B” syftar till de specifika avdelningarna inom 

företagen. Anledningen till att inte begreppet Avdelning A och Avdelning B används är 

för att förtydliga att det är inom två olika organisationer.  

1.2 Tidigare forskning 

Det finns ett flertal studier, forskning och litteratur som beskriver olika förutsättningar för 

organisatoriskt lärande. En förutsättning som vid flera tillfällen återkommit är att 

organisationskulturen, och hur den uppfattas, påverkar det organisatoriska lärandet 

(Dahlin & Ringdal, 2014; Marcus & Shoham, 2014; Jacobsen & Thorsvik, 2008; Gold et 

al., 2001). 

 

Både Dahlin & Ringdal (2014) och Marcus & Shoham (2014) beskriver förutsättningar 

som handlar om att organisationer ska låta medarbetarna avsätta tid för lärande samt att 

organisationens processer ska stödja lärande. Organisationerna bör även göra det möjligt 
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för sina medarbetare att praktisera sina kunskaper. De visar även på ledarens betydelse för 

lärande, genom att organisationens ledare bör ha en förmåga att se varje medarbetares 

inlärningsprocess. Dessutom bör ledaren fokusera på medarbetarens uppfattning om 

organisationskulturen (Marcus & Shoham, 2014). Även Dahlin & Ringdal (2014) menar 

att ledaren har en betydande roll för stöd och motivation varför det är viktigt att 

organisationen har en förståelse för hur ledaren påverkar det organisatoriska lärandet samt 

att rätt individer får rollen som ledare. 

 

Alarik & Diedrich (2000) och Almstedt et al. (2001) har båda studerat förutsättningar för 

kunskapsspridning. Alarik & Diedrich (2000) har genom sin studie definierat olika 

förutsättningar för lärande, bland annat öppenhet, trygghet, ett lyhört ledarskap, 

belöningar och genomtänkt rekrytering. Almstedt et al. (2001) nämner bland annat en 

kunskapsinriktad kultur, ledningens support, en viss kunskapsstruktur samt olika kanaler 

som förutsättningar för kunskapsspridning. 

1.3 Problemformulering 

Andra forskare har studerat vilka förutsättningar som krävs för att en organisation ska 

tillvarata och sprida medarbetares kunskap inom organisationen. Denna studie har byggt 

vidare på detta och undersöker hur olika faktorer för lärande samvarierar inom två olika 

företag. Dessutom diskuteras om dessa samvariationer kan användas för att bidra till en 

lösning på de problem företagen har. 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att studera vilka faktorer för lärande organisationer som 

samvarierar i de båda företagen, samt att diskutera om dessa faktorer kan användas av 

företagen för att bidra till att lösa de definierade problemen.  

 

Syftet ska besvaras med hjälp av följande frågeställningar: 

 Vilka faktorer, utifrån teorierna Den lärande organisationen av Pedler et al. och 

Senges fem discipliner, samvarierar inom de två företagen?  

 Hur kan dessa samvariationer användas för att öka det organisatoriska lärandet i 

relation till de två problem som definierats inom de två företagen?  

 

1.5 Avgränsning 

De avgränsningar som har gjorts för denna studie är att det endast är de tre valda 

avdelningarna som har studerats och dessutom endast ett problem inom respektive företag. 

Det finns ett antal olika teorier om lärande organisationer, men endast två av dessa har 
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valts ut, Den lärande organisationen av Pedler et al. samt Senges fem discipliner. Dessa 

valdes dels på grund av att de är intressanta och beskriver relevanta kännetecken, dels för 

att flera andra källor refererar till dessa. Att andra refererar till dem stärker ytterligare att 

det är relevanta teorier, även om det är flera år sedan de skrevs. Dessutom upplevdes de 

lämpliga för studien. 

1.6 Disposition  

Rapporten fortsätter med ett teorikapitel där de teorier som valts som utgångspunkt för 

denna studie presenteras. Därefter följer ett kapitel om metoden som har tillämpats för att 

genomföra studien. I resultatkapitlet presenteras först en bortfallsanalys och sedan en 

sammanställning och analys av de enkätresultat som kommer att beröras i studien. 

Därefter följer ett diskussionskapitel, dels om resultaten som diskuteras i förhållande till 

teorin, dels kring metoden som valdes för studien. Rapportens sista kapitel är en 

avslutning där en slutsats och förslag till fortsatt forskning ges. 
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2 Teori 
I följande avsnitt beskrivs de teorier som valts som utgångspunkt för denna studie. Först 

beskrivs teorin om Den lärande organisationen av Pedler et al. och därefter presenteras 

Senges fem discipliner. 

2.1 Den lärande organisationen  

Pedler et al. (1997) definierar en lärande organisation som en organisation som främjar 

alla medarbetares lärande och som medvetet förändrar sig och sin kontext. Teorin 

innehåller ett antal kännetecken för en lärande organisation. 

 

Kännetecknet deltagande vid skapandet av policyer handlar om att en stor del av 

människorna i organisationen ska vara involverade vid skapandet av policyer och 

strategier. Detta gör att organisationens medlemmar och intressenter, som leverantörer, 

kunder och samarbetspartners, har en chans att delta i, och påverka, övergripande beslut 

gällande policyer. Detta leder till att besluten blir mer förankrade hos organisationens 

medlemmar och intressenter, vilket i sin tur leder till att fler känner sig bekväma med att 

arbeta efter dem (Pedler et al., 1997). 

 

Informationsspridning är ett kännetecken som innebär att informationsteknik används för 

att stödja organisationens informationsflöden och göra data tillgänglig för medarbetarna, 

för att de ska kunna fatta bättre beslut. Även informationssystem kan användas för att 

sprida information till den del av organisationen som har behov av den, vilket kan leda till 

att medarbetarna kan agera snabbare. Andra fördelar med informationssystem är att de är 

designade för att främja lärande, de är användarvänliga och de stödjer deltagande vid 

skapandet av policyer, som beskrevs ovan. Genom att medlemmarna får tillgång till datan 

och får möjlighet att analysera den, är målet att de ska få en förståelse för vad som pågår 

inom organisationen, och vad som kommer att hända framöver (Pedler et al., 1997).  

 

Nästa kännetecken är internt utbyte vilket innebär att organisationens avdelningar ser sig 

som kunder och leverantörer genom att de har avtal med varandra i en delvis reglerad 

marknadsekonomi. Dessutom utbyter de information om förväntningar och feedback på 

varor och tjänster. Genom ömsesidig anpassning och förhandling mellan avdelningarna 

skapas ett bättre samarbete med syfte att uppfylla den interna kundens behov. Ju bättre det 

interna utbytet är, desto bättre kan organisationen uppfylla slutkundens behov och 

förväntningar (Pedler et al., 1997).  
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Möjliggörande strukturer beskriver hur organisationer ska tillhandahålla strukturer som 

gör det möjligt för individer och avdelningar att verka tillsammans som en organisation 

med syfte att uppnå anpassningsförmåga och flexibilitet. Målet är att ge människor 

möjlighet att lära, vilket är en kritisk uppgift för chefer och ledare inom organisationen. 

För att ge medarbetare möjligheter att lära kan ledare bland annat fokusera på att lyssna 

aktivt, att uppmuntra reflektion och diskussioner samt att låta medarbetarna arbeta på egen 

hand. Pedler et al. (1997) beskriver vanliga inlärningssvårigheter, exempelvis begränsade 

arbetsbeskrivningar, överkontrollerande hierarkier, byråkratiska procedurer och stelt 

tänkande. Att möjliggöra strukturer, menar Pedler et al. (1997), är ett sätt att motverka 

dessa inlärningssvårigheter och på så sätt skapa en organisation som är mottaglig. 

 

Vidare beskriver Pedler et al. (1997) att ett lärande klimat är ett annat kännetecken för 

lärande organisationer. Det handlar om att en lärande organisation behöver ha en kultur 

och ett klimat som främjar lärande. Ett sådant klimat kännetecknas av att cheferna anser 

att deras främsta uppgift är att främja anställdas lärande genom att reflektera över sina 

idéer, ifrågasätta dem samt söka feedback bland sina medarbetare. De ska helt enkelt 

föregå som gott exempel. Dessutom ska misstag inte ses som nederlag, utan som ett 

tillfälle att lära vad som inte fungerade. Då sker en reflektion över varför det inte 

fungerade och hur det kan göras bättre till nästa gång. Hur misstag hanteras visar tydligt 

hur lärande klimatet i en organisation är (Pedler et al., 1997). 

 

Möjligheter till utveckling för alla handlar om att organisationen ska ge möjligheter till 

utveckling för alla medarbetare. Det är chefernas uppgift att ansvara för detta, exempelvis 

genom att se till att arbetsuppgifterna är utvecklande. Andra sätt att skapa möjligheter för 

utveckling är att sätta ihop grupper som projektgrupper eller kvalitetscirklar, eller att 

erbjuda kurser, seminarier och workshopar som stimulerar utveckling (Pedler et al., 1997).  

 

Andra kännetecken som Pedler et al. (1997) beskriver är att lärande organisationer har 

flexibla belöningar, läser av och lär av omgivningen samt lär tillsammans med andra 

företag.  

 

2.2 Senges fem discipliner 

Senge (1995) definierar fem discipliner som måste samverka för att lärandet ska fungera i 

organisationer. De fem disciplinerna är personligt mästerskap, tankemodeller, gemen-

samma visioner, teamlärande samt systemtänkande. 

 

Den första disciplinen är personligt mästerskap vilket är en ständigt pågående process som 

handlar om hur individer utvecklas och lär sig samt deras förmåga att hantera olika 
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situationer. Individuellt lärande är en förutsättning för att organisationer ska lära sig, men 

det är inte någon garanti för organisatoriskt lärande. Även om personligt mästerskap är 

viktigt för organisatoriskt lärande går det inte att tvinga individer att utveckla detta, utan 

det måste ske utifrån deras egen vilja. Ett sätt att uppmuntra medarbetare att utveckla sitt 

personliga mästerskap är att skapa ett attraktivt klimat. Ett sådant klimat bör stimulera 

personlig utveckling, uppmuntra till att ställa frågor samt uppmärksamma förändrings-

förslag (Senge, 1995). 

 

Den andra disciplinen är tankemodeller, som är något alla människor bär med sig. Det kan 

vara bilder, föreställningar, berättelser och generalisering om verkligheten. Dessa mentala 

modeller styr både individens uppfattning om världen och de handlingar som individen 

utför. Även organisationer arbetar med tankemodeller och för att utveckla dessa krävs det 

att organisationen tar vara på de färdigheter som individer lär sig genom att arbetssätt, som 

system och rutiner, inom organisationen förändras (Senge, 1995). 

 

Gemensamma visioner, som är den tredje disciplinen, handlar om att medarbetarna ska ha 

en gemensam bild över vad de tillsammans i organisationen vill åstadkomma. Dessa 

visioner kan fungera som mål inom organisationen. Har medarbetarna gemensamma 

visioner ökar det deras engagemang eftersom de strävar mot samma mål, vilket skapar en 

känsla av samhörighet. För att skapa gemensamma visioner länkas individernas personliga 

visioner samman med den första disciplinen, personligt mästerskap (Senge, 1995). 

 

Den fjärde disciplinen är teamlärande som innebär att de anställda är ett team som arbetar 

mot ett gemensamt syfte och en gemensam vision. Teamlärande består av tre delar, där 

den första är att medlemmarna måste lära sig att lyssna på varandra för att skapa 

kunskaper som är större än varje individs egen kunskap. Den andra delen är behovet av 

samverkan som innebär att varje medlem måste vara medveten om hur de andra 

medlemmarna fungerar för att kunna anpassa sig efter dem och komplettera dem. Den 

tredje delen är att gruppmedlemmarna måste vara medvetna om hur olika grupper 

samverkar och hur de påverkar varandra (Senge, 1995). 

 

Den femte och sista disciplinen är systemtänkande, och det är grunden i en lärande 

organisation. Systemtänkande handlar om att se helheten och att se hur olika delar 

samverkar med varandra, vilket är viktigare än någonsin i en komplex omvärld (Senge, 

1995).  
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3 Metod 
I detta avsnitt beskrivs vilken metod som har tillämpats för att genomföra studien. 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Denna studie har en deduktiv ansats, vilket enligt Jacobsen (2002) och Bryman (2011) 

innebär att teorier används som utgångspunkt för att undersöka ett visst område. En 

kvantitativ metod har valts för undersökningen eftersom Denscombe (2009) menar att en 

sådan metod är lämplig när syftet är att analysera en specifik situation. Den kvantitativa 

metoden är lämplig för studien eftersom studien fokuserat på att undersöka hur olika 

faktorer för lärande organisationer samvarierar inom företagen. Vidare diskuteras om 

dessa samvariationer kan användas för att bidra till en lösning på de specifika problemen 

som finns i de två företagen. 

3.2 Datainsamling  

Den datainsamlingsteknik som har valts för studien är enkäter. Att använda enkäter är ett 

tillvägagångssätt för att samla in data som går att mäta på olika sätt (Denscombe, 2009). 

Jacobsen (2002) menar att enkäter är lämpliga när många enheter ska undersökas samt när 

informationen som ska samlas in är väldefinierad. Därför var denna teknik lämplig för att 

samla in data till studien. Datan handlade om i vilken grad de anställda anser att de olika 

förutsättningarna för lärande organisationer uppfylls. 

 

En insamlingsteknik som är relativt lik enkäter är strukturerade intervjuer. Den största 

skillnaden mellan dessa två är att det, vid enkäter, inte finns någon intervjuare närvarande. 

Om olika intervjuare genomför intervjuer med olika respondenter kan det påverka 

intervjun i den mån att frågorna kan formuleras olika av olika intervjuare (Bryman, 2011). 

I denna studie är därför enkäter att föredra framför strukturerade intervjuer, eftersom 

denna studie utförs av två studenter. Dessutom medför inte enkäter någon intervjuareffekt 

(Bryman, 2011). 

 

Det finns dock nackdelar med enkäter som är viktiga att belysa. Jacobsen (2002) beskriver 

bland annat att respondenterna vid enkäter inte kan behandlas på ett unikt sätt eftersom de 

placeras i fördefinierade kategorier. Detta har dock undvikits genom att inga 

kategoriserande frågor, som kön och ålder, har ställts. Andra nackdelar som Jacobsen 

(2002) beskriver är att det inte finns möjlighet att hjälpa respondenterna genom att svara 

på eventuella funderingar, att det inte finns möjlighet att ställa följdfrågor till 

respondenterna och att det finns risk för ett stort bortfall. 
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3.2.1 Urval 

Studien avsåg att undersöka en avdelning på Företag A, med 25 medarbetare, och två 

avdelningar på Företag B, med totalt 49 medarbetare. Avdelningarna är relativt små, och 

därför gjordes ett totalurval. Jacobsen (2002) menar att det kan uppstå problem när det inte 

finns tillräckligt med resurser för att göra en totalundersökning, men eftersom 

avdelningarna inte är särskilt stora var detta inte något problem i den här studien.  

 

Ett annat problem som Jacobsen (2002) beskriver är bortfall av enheter. Bortfall kan 

handla om att respondenter inte kan eller vill vara med i undersökningen men även att 

respondenterna inte vill eller kan svara på en eller flera frågor (Jacobsen, 2002). Ett sätt att 

försöka minska bortfallet är att skicka ut påminnelser (Bryman, 2011; Jacobsen, 2002). 

Bryman (2011) beskriver att en eller två påminnelser kan skickas ut, men menar också att 

det då är viktigt att veta vilka som redan har svarat för att de inte ska få en påminnelse i 

onödan.  

 

Vidare beskriver både Bryman (2011) och Jacobsen (2002) att enkäter som är korta och 

som innehåller färre öppna frågor verkar ge ett lägre bortfall än långa enkäter och enkäter 

med frågor där respondenterna förväntas skriva utförliga svar. Andra åtgärder för att 

minska bortfallet kan vara att garantera anonymitet (Jacobsen, 2002), samt att definiera 

syftet väl (Jacobsen, 2002; Bryman, 2011). Dessa åtgärder beaktades vid utformningen av 

enkäten och genomförandet av undersökningen. 

3.2.2 Genomförande 

Syftet med enkäten var att undersöka i vilken utsträckning de anställda på avdelningarna 

anser att företaget är en lärande organisation. Utgångspunkten för påståendena i enkäten 

var de förutsättningar för lärande som beskrivits i teoriavsnittet, det vill säga de 

kännetecken för en lärande organisation som Pedler et al. (1997) beskriver samt Senges 

(1995) fem discipliner. Dessa olika kännetecken delades in i ett antal områden för att 

identifiera likheter och skillnader mellan de båda teorierna. De olika områdena var I det 

dagliga arbetet, Ledarskap, Informationsspridning, Organisationsstruktur, Organisations-

kultur samt Omgivning. Dessa användes sedan som rubriker i enkäten för att respon-

denterna skulle få en tydlig överblick över vad de olika frågorna handlade om.  

 

Därefter skapades påståenden som operationaliserades för att de inte skulle vara för 

akademiskt formulerade utan mer vardagligt anpassade. Tanken var att det på så sätt 

skulle vara lättare för respondenterna att relatera till dem i sitt arbete. I samband med att 

enkäten utformades sammanställdes även ett missivbrev för respektive företag, se bilaga 1 
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för Företag A samt bilaga 2 för Företag B, där bland annat undersökningens syfte beskrevs 

och respondenternas anonymitet garanterades. 

 

Enkäten, se bilaga 3, delades ut i pappersform under ett möte på Företag A eftersom alla 

inte hade tillgång till en dator i sitt arbete. Till Företag B skapades samma enkät i ett 

webbaserat verktyg och skickades ut via mejl för att respondenterna skulle kunna 

genomföra den digitalt. De ifyllda enkäterna från Företag A lades in i samma enkätverktyg 

som användes för Företag B, för att sammanställningen skulle ske på samma sätt. 

Respondenterna hade tio dagar på sig att fylla i enkäten. Respondenterna på Företag A 

påmindes vid två tillfällen om att fylla i enkäten. Genom enkätverktygen kunde en 

påminnelse skickas ut endast till de respondenter på Företag B som inte hade svarat på 

enkäten.  

 

Skillnaden mellan de olika tillvägagångssätten att dela ut enkäterna kan vara att 

respondenterna på Företag A i större mån hade möjlighet att diskutera med varandra och 

på så vis påverka varandras svar. På Företag B har respondenterna enskilda kontor vilket 

inte ger det naturliga samtalet som om de arbetar bredvid varandra på samma sätt som 

respondenterna på Företag A. 

3.3 Analys 

Enkätfrågorna utformades som påståenden med svarsalternativ där respondenterna fick 

ange på en femgradig skala, från instämmer helt till instämmer inte alls, hur väl de höll 

med om de olika påståendena. Datan från enkäterna lades in i analysprogrammet IBM 

SPSS Statistics. Med hjälp av SPSS skapades matriser över så kallade Pearson-

korrelationer, som visar hur olika faktorer samvarierar och hur signifikanta, det vill säga 

säkra, dessa är. De fem mest intressanta positiva samvariationerna för respektive företag 

valdes ut. Dessutom har en intressant negativ samvariation för Företag B identifierats. 

Dessa diskuteras i denna rapport. 

3.4 Tillförlitlighet 

Två viktiga aspekter av en undersöknings kvalitet, förutom bortfall, är reliabilitet och 

validitet (Ejlertsson, 2014). Reliabilitet innebär att en undersökning ska ge samma resultat 

om den genomförs flera gånger (Trost, 2012; Ejlertsson, 2014). Om många personer 

svarar helt annorlunda den andra gången är reliabiliteten låg. Reliabilitet innefattar bland 

annat precision, som handlar om hur respondenterna fyller i enkäten, och objektivitet. 

Objektiviteten är hög om olika undersökare registrerar svar på samma sätt (Trost, 2012). 
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Validitet handlar bland annat om att frågorna ska mäta det de är avsedda att mäta, vilket 

kan innebära att svarsalternativen ska vara relevanta för frågorna (Trost, 2012). Det är 

dock inte bara de enskilda frågorna som måste valideras, utan frågorna måste vara 

relevanta för syftet. Dessutom måste de även vara relevanta i förhållande till den teori som 

använts som utgångspunkt (Ejlertsson, 2014). 

 

Enkäten för denna undersökning utformades på ett sätt som syftade till att respondenterna 

skulle kunna relatera till påståendena, samt att det skulle vara tydligt för dem hur de skulle 

ange svaren. Enkäten var väl grundad i teorin, och påståendena var relevanta för 

undersökningens syfte. 

3.5 Etiska överväganden 

Jacobsen (2002) beskriver att en grundläggande förutsättning för en undersökning är att 

respondenten frivilligt ska delta, vilket kallas informerat samtycke. Informerat samtycke 

kan delas in i fyra delar; kompetens, frivillighet, full information samt förståelse. 

Kompetens handlar om att respondenten ska vara i stånd av själv bestämma om denne vill 

medverka i undersökningen. Frivillighet innebär att respondenten inte utsätts för några 

påtryckningar för att delta i undersökningen. Respondenten ska dessutom ha full 

information om undersökningens syfte för att på så sätt frivilligt kunna delta, och 

förståelse innebär att respondenten ska förstå informationen (Jacobsen, 2002). 

 

En annan aspekt som bör beaktas är hur känslig och privat den insamlade informationen är 

samt om det finns någon möjlighet att identifiera individerna utifrån deras data (Jacobsen, 

2002).  

 

Undersökningens syfte presenterades i missivbrevet, vilket gör att respondenterna hade 

full information gällande undersökningen. Respondenterna gavs även möjlighet ställa 

eventuella frågor. Ämnesområdet och den information som samlades in kan tänkas 

uppfattas som känsligt. Därför har avstämningar gjorts med företagen så att den 

information som finns med i rapporten gällande respektive företag, har godkänts. 

Respondenterna och företagen är helt anonyma i studien. 
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4 Resultat 
I följande avsnitt presenteras först en bortfallsanalys och sedan en sammanställning av 

resultatet på de frågor från enkäten som kommer att diskuteras. Därefter analyseras det 

empiriska materialet.  

4.1 Bortfallsanalys 

Det har förekommit bortfall på de båda företagen. På Företag A var det totalt 25 personer 

som fick möjlighet att svara på enkäten och av dessa var det 15 som besvarade den. Det 

innebär att bortfallet på Företag A var 40 %. På Företag B var det totalt 49 personer som 

fick möjligheten att svara. Av dessa var det 43 personer som besvarade enkäten. Det gör 

att bortfallet på Företag B uppgick till 12 %. 

4.2 Sammanställning av empiri för Företag A 

Empirin för Företag A har sammanställts och presenteras i figur 1 nedan. Det är endast de 

frågor som har hög samvariation och är intressanta att studera, som kommer att 

presenteras i detta avsnitt och diskuteras senare i rapporten. Figuren presenterar 

medelvärdet för samtliga respondenters svar samt standardavvikelsen. Standard-

avvikelsen beskriver hur mycket de olika värdena avviker från medelvärdet. 

Respondenterna fick svara i vilken grad de instämmer på de olika frågorna, där 1 står för 

Instämmer helt och 5 för Instämmer inte alls. I figuren presenteras även om och hur 

många respondenter som svara Vet ej på respektive fråga.  

 

 
Figur 1: Sammanställning av det empiriska materialet för Företag A 
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4.3 Sammanställning av empiri för Företag B 

Empirin för Företag B har sammanställts på samma sätt som för Företag A, och 

presenteras i figur 2 nedan. 

 

 
Figur 2: Sammanställning av det empiriska materialet för Företag B 

4.4 Analys 

Med hjälp av analysprogrammet IBM SPSS Statistics har olika samvariationer tagits fram. 

Dessa samvariationer innebär att det finns ett samband mellan två variabler. 

Samvariationer som är positiva innebär att om variabel X ökar kommer även variabel Y 

att öka, och tvärtom. En negativ samvariation innebär istället att om variabel X minskar 

kommer variabel Y att öka. Bryman (2011, s. 326) beskriver att det är viktigt att poängtera 

att det inte går att utläsa om dessa samvariationer är orsakssamband, utan det kan lika 

gärna vara en tredje variabel som gör att de båda variablerna X och Y förändras. Det 

innebär att det inte går att dra några slutsatser kring förändringarna, utan endast att de 

samvarierar.   

 

Att samvariationerna, både positiva och negativa, är intressanta visas genom att 

korrelationskoefficienten, det vill säga Pearson correlation, överstiger 0,500 eller 

understiger -0,500 samt att samvariationen markerats med en eller två stjärnor. Stjärnorna 
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innebär att korrelationen är signifikant på fem- respektive enprocentsnivå, vilket betyder 

att samvariationen är säker till 95 % respektive 99 %. Signifikans är alltså ett mått på hur 

säkert det är att samvariationerna inte beror på slumpen. De samvariationer som har valts 

ut för den här studien har en korrelationskoefficient över 0,500 eller under -0,500, och är 

signifikanta. Det fanns ett antal samvariationer som uppfyllde det här kravet, och då 

valdes de ut som ansågs mest intressanta att diskutera. 

4.4.1 Företag A  

De samvariationer som har valts ut för Företag A presenteras i två figurer. I figur 3 nedan, 

visas att korrelationen mellan frågorna 2 och 4, mellan frågorna 3 och 4 samt mellan 

frågorna 3 och 5 är hög och därmed är korrelationerna positiva. Den första sam-

variationen är signifikant till 99 % och de andra till 95 %.  

 

 
 

Figur 3: Korrelationsmatris 1 för Företag A  

 

Den andra figuren, figur 4 nedan, visar även att korrelationen mellan frågorna 5 och 8 

samt mellan frågorna 3 och 8 är höga och positiva. Båda är signifikanta till 95 %. 
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Figur 4: Korrelationsmatris 2 för Företag A 

 

Inga intressanta negativa korrelationer har påträffats i Företag A. 

4.4.2 Företag B 

De samvariationer som valts ut för Företag B kommer att presenteras på samma sätt, 

genom tre figurer. Den första figuren, figur 5 nedan, visar att korrelationen mellan 

frågorna 8 och 11, mellan frågorna 10 och 11 samt mellan frågorna 5 och 12 är hög. 

Samtliga är signifikanta på enprocentsnivå. 
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Figur 5: Korrelationsmatris 1 för Företag B 

 

Den andra figuren, figur 6 nedan, visar att korrelationerna mellan frågorna 8 och 19 samt 

mellan frågorna 1 och 2 är hög. Båda är signifikanta på enprocentsnivå.  
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Figur 6: Korrelationsmatris 2 för Företag B 

 

I Företag B har en intressant negativ korrelation påträffats mellan frågorna 8 och 9, som 

visas i figur 7 nedan. Denna korrelation stärks till 99 %. 

 
Figur 7: Korrelationsmatris 3 för Företag B 
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5 Diskussion  
Diskussionsavsnittet består av två delar, resultatdiskussion samt metoddiskussion. I den 

första diskuteras resultaten utifrån teorin som ligger till grund för denna studie och i den 

andra delen diskuteras metoden som valts för studien. 

5.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras först resultaten för Företag A, därefter för Företag B. 

Avsnittet avslutas med en diskussion kring tidigare forskning.  

5.1.1 Företag A 

För Företag A har totalt fem samvariationer valts ut. Den första samvariationen visar att 

det finns ett samband mellan hur medarbetare lär sig av varandra, och dess förståelse för 

hur de påverkar varandra i sitt arbete. Enligt beskrivningen ovan, 4.3 Analys, innebär detta 

att om medarbetarna lär sig mer av varandra kommer de att få en större förståelse för hur 

de påverkar varandra i sitt arbete. Samtidigt gäller, att om de får en större förståelse för 

varandra så kommer de att lära sig mer av varandra. Det går dock inte att säga att de olika 

faktorerna orsakas av varandra, utan endast konstatera att de samvarierar. Orsaken till 

variationerna kan bero på en helt annan faktor.  

 

Variabeln om att medarbetare har en förståelse för hur de påverkar varandra i sitt arbete, 

har även ett samband med variabeln om att medarbetare lyssnar på varandra. Detta är den 

andra samvariationen som har valts ut för Företag A. 

 

Enligt Pedler et al. (1997) kännetecknas en lärande organisation bland annat av att 

information om förväntningar och feedback delas inom organisationen. Senge (1995) 

menar att individuellt lärande är en förutsättning för att organisationer ska lära sig. 

Därmed bör organisatoriskt lärande bestå av individuellt lärande, vilket i sin tur bör 

innebär att när organisationer lär så lär även individerna i organisationen. När information 

om förväntningar och feedback delas bör individerna få en förståelse för hur de påverkar 

varandra. När de förstår hur de påverkar varandra kan de även anpassa sig till varandra, 

vilket enligt Pedler et al. (1997) leder till att samarbetet förbättras. Ju bättre samarbetet 

mellan organisationens avdelningar är, och ju mer information de delar med sig av, desto 

bättre uppfylls slutkundens behov (Pedler et al., 1997). Ett av sambanden ovan visar även 

detta, att ju mer kollegor lär sig av varandra, desto större förståelse för hur de påverkar 

varandra får de.  
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Vidare menar Pedler et al. (1997) att det är viktigt att organisationens strukturer möjliggör 

att individer och avdelningar inom organisationen ska verka tillsammans för att uppnå 

anpassningsförmåga och flexibilitet. Det är chefers och ledares uppgift att skapa dessa 

strukturer, bland annat genom att lyssna aktivt på sina medarbetare och uppmuntra till 

reflektion och diskussion, vilket leder till att medarbetarna får möjligheter att lära (Pedler 

et al. 1997). På Företag A finns det en tredje samvariation som visar att om cheferna 

lyssnar aktivt, lyssnar även medarbetarna aktivt och tvärtom, vilket är ett intressant 

samband. Det tyder på att det inte enbart behöver vara chefernas ansvar att skapa 

möjliggörande strukturer utan att det även kan skapas av medarbetarna. På så vis kan det 

också tänkas att även medarbetarna har ett ansvar i detta.  

 

Den fjärde samvariationen handlar om att det finns ett samband mellan att kollegor lyssnar 

på varandra och att medarbetare vet hur de vill arbeta för att minska risken för att lagret 

blir fullt. Den senare variabeln samvarierar även med att chefer lyssnar aktivt på sina 

medarbetare, vilket blir den femte samvariationen som har valts ut för Företag A. Både 

Pedler et al. (1997) och Senge (1995) hävdar att organisationer behöver ett klimat som 

främjar lärande. Pedler et al. (1997) menar att ett sådant klimat bland annat kännetecknas 

av att chefer låter sina medarbetare ge feedback på de förslag cheferna har. En annan 

viktig faktor är, enligt Senge (1995), att förändringsförslag uppmärksammas.  

 

Om Företag A har för avsikt att lösa problematiken med att lagret blir fullt, och samtidigt 

vill dra nytta av dessa lärdomar bör cheferna lyssna mer aktivt på sina medarbetare 

gällande hur medarbetarna vill arbeta för att lösa lagerproblemet. Om cheferna lyssnar 

aktivt på sina medarbetare så visar sambandet att även medarbetarna kommer att lyssna 

mer på varandra. Det kommer i sin tur att göra att medarbetarna ökar sin kunskap om hur 

de vill arbeta för att förhindra att lagret blir fullt, och vice versa. Hur dessa tre samband 

kan tänkas påverka varandra illustreras i figur 8.  

 
Figur 8: Samvariationer för Företag A 
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Senge (1995) beskriver teamlära, som bland annat består av att medarbetarna måste lära 

sig att lyssna på varandra för att skapa kunskaper som är större än varje individs egen 

kunskap. På Företag A har olika personer olika tankar om hur de ska arbeta för att 

förhindra att lagret blir fullt. Om medarbetarna lyssnar på varandras tankar och 

kombinerar dem, så blir deras gemensamma kunskaper större. Om Företag A arbetar på 

detta sätt bör det organisatoriska lärandet öka. Det har samvariationerna visat, och det 

styrks av både Senge (1995) och Pedler et al. (1997).  

 

Vidare beskriver Pedler et al. (1997) dessutom att andra sätt att öka det organisatoriska 

lärandet är att uppmuntra till reflektion och diskussioner, och att låta medarbetare arbeta 

på egen hand. Detta skulle därför kunna tänkas vara en yttre faktor som fungerar som 

orsakssamband till de beskrivna variablerna. Både chefer och medarbetare på Företag A 

kan alltså dels lyssna mer aktivt på varandra, dels jobba med de här tre delarna, eftersom 

teorin visar att de hänger ihop.  

 

Pedler et al. (1997) beskriver även att ett sätt för organisationen att öka det organisatoriska 

lärandet är att låta medarbetare delta vid skapandet av strategier. Samvariationen mellan 

att medarbetarna vet vad de vill göra åt problemet och att cheferna lyssnar aktivt på 

medarbetarna kan tänkas resultera i att medarbetarnas förbättringsförslag, om de är bra, 

beaktas när strategier för att lösa problemet tas fram. Fördelen med detta är, enligt Pedler 

et al. (1997), att medarbetarna blir mer bekväma med att arbeta utifrån strategier de själva 

varit med och tagit fram, vilket är något Företag A skulle kunna ha i åtanke.  

5.1.2 Företag B 

Även för Företag B har fem positiva samvariationer valts ut. Det första är ett samband 

mellan att cheferna lyssnar aktivt på medarbetarna och att medarbetarnas förändrings-

förslag uppmärksammas. Pedler et al. (1997) beskriver att den första variabeln, att chefer 

lyssnar aktivt, är en förutsättning för att organisationer ska vara lärande. Den andra 

variabeln, att uppmärksamma förändringsförslag, är enligt Senge (1995) ett sätt att skapa 

ett attraktivt klimat som i sin tur skapar lärande organisationer. Dessa variabler är, enligt 

teorin, var för sig viktiga faktorer för lärande organisationer. Sambandet som visat sig i 

Företag B visar däremot att dessa samvarierar, och på så sätt kan den ena variabeln 

förbättras genom att organisationen arbetar med att öka den andra. Samvariationen 

beskriver att om cheferna lyssnar aktivt på sina medarbetare så kommer medarbetarna att 

uppleva att deras förändringsförslag uppmärksammas i högre utsträckning, och vice versa.  

 

Variabeln att chefer lyssnar aktivt samvarierar även med att medarbetarna lär sig av sina 

chefer, vilket är det andra sambandet som valts ut för Företag B. Varken Senge (1995) 
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eller Pedler et al. (1997) nämner att medarbetare ska lära sig av sina chefer för att det ska 

vara en lärande organisation. Däremot beskriver Senge (1995) att medarbetarna måste lära 

sig att lyssna på varandra för att skapa kunskaper som är större än varje medarbetares 

kunskap. Detta bör även gälla relationen mellan medarbetare och chefer, vilket gör att det 

bör vara viktigt att medarbetarna även lär sig av sina chefer, inte bara av sina kollegor. 

Samvariationen visar att ju mer aktivt cheferna lyssnar, desto mer lär sig medarbetarna av 

sina chefer.  

 

Att medarbetarna lär sig av sina chefer samvarierar även med att cheferna visar förtroende 

genom att ge medarbetarna ansvar, vilket är det tredje sambandet. Att chefer låter sina 

medarbetare arbeta på egen hand är, enligt Pedler et al. (1997) ett sätt för dem att utveckla 

sitt lärande. Däremot berör inte Pedler et al. (1997) huruvida det faktiskt är cheferna som 

medarbetaren lär sig av när de får arbeta under eget ansvar, vilket denna samvariation 

visat att det är. En reflektion är att en medarbetare som får förtroende att arbeta under eget 

ansvar, vilket ökar dennes lärande, känner sig betydelsefull och värdefull. Indirekt blir det 

att det är chefen som har bidragit till detta lärande genom att ha visat sitt förtroende. 

Dessutom är det möjligt att medarbetarna känner sig tryggare med att ställa frågor när de 

vet att chefen har förtroende för dem. Genom arbetet kan de komma på frågor som de 

kanske inte kommit på om de inte fått de uppgifterna. Dessa frågor kan de ställa till 

chefen, men även till andra kollegor. Därmed har chefen, direkt eller indirekt, bidragit till 

medarbetarens lärande.  

 

Dessa tre samband kan kopplas ihop och kan påverka varandra, vilket visas i figur 9 

nedan. Figuren visar att om medarbetarnas förbättringsförslag uppmärksammas kommer 

även upplevelsen av att chefer lyssnar aktivt att öka. Detta kommer då även att göra att 

medarbetaren lär sig mer av sina chefer, vilket gör att medarbetaren upplever att chefer 

visar förtroende genom att ge dem ansvar. Förhållandet gäller även omvänt, vilket innebär 

att om Företag B önskar öka den ena variabeln så kan de arbeta med de andra tre, antingen 

alla eller någon av dem.  
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Figur 9: Samvariationer för Företag B  

 

Pedler et al. (1997) hävdar att det är chefernas ansvar att skapa utvecklande 

arbetsuppgifter genom exempelvis seminarier och workshopar. Samband fyra visar att 

medarbetare upplever att deras arbetsuppgifter är utvecklande om de lär sig av sina 

kollegor, och vice versa. Detta bör chefen ta hänsyn till när arbetsuppgifter utformas 

genom att se till att det finns möjlighet för lärande mellan kollegorna. Det kan också vara 

viktigt att, på arbetsplatsen, uppmärksamma och uppmuntra lärande mellan kollegor. Även 

om det är chefens huvudansvar så är kollegorna en bidragande faktor till att 

arbetsuppgifterna är utvecklande. Sambandet bör även kunna stärka det Pedler et al. 

(1997) beskriver gällande att workshopar och seminarier är aktiviteter som kan skapa 

organisatoriskt lärande. Detta eftersom det är aktiviteter som utförs tillsammans med 

andra. Därmed kan workshopar och seminarier vara ett sätt för kollegor att lära av 

varandra, eftersom de då samtidigt upplever att de arbetar med utvecklande uppgifter. Om 

Företag B vill att medarbetarna ska uppleva att deras arbetsuppgifter är mer utvecklande 

kan ett sätt vara att fokusera på denna typ av aktiviteter.  

 

Den femte samvariationen visar att det finns ett samband mellan att chefer informerar 

andra i företaget om vad medarbetarna inom en avdelning arbetar med och hur 

medarbetare vill arbeta för att sprida lärdomar som dras i projekt. Pedler et al. (1997) 

menar att IT kan användas för att stödja organisationens informationsflöden samt att göra 

data tillgänglig för medarbetare. Får de tillgång till data får de förståelse för vad som 

händer i organisationen och kan på så vis fatta bättre beslut. Samvariationen visar att när 

cheferna informerar andra om vad de arbetar med så vet samtidigt medarbetarna hur de 

vill arbeta för att sprida de lärdomar som dras i projekt. Så om informationen delas vet de 

hur de vill arbeta. Vidare beskriver Pedler et al. (1997) att när medarbetare får vara med 

och utforma policyer och strategier blir de mer benägna att arbeta efter dem.  
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Den negativa samvariationen som påträffats visar att det finns ett samband mellan att 

chefer sällan har tid att prata med sina medarbetare och att chefer lyssnar aktivt på 

medarbetarna. Sambandet innebär att om chefer sällan har tid att prata med sina 

medarbetare så upplever medarbetarna att chefen inte lyssnar aktivt när de väl samtalar. 

Enligt Pedler et al. (1997) ökar medarbetarnas lärande när cheferna lyssnar aktivt. 

Samvariationen visar dock att cheferna måste lyssna ofta för att medarbetarna ska uppleva 

att cheferna lyssnar aktivt. 

5.1.3 Diskussion kring tidigare forskning  

Denna studie liknar tidigare forskning i den bemärkelsen att den fokuserat på faktorer för 

lärande organisationer. De tidigare studierna har visat vilka faktorer som kännetecknar 

lärande organisationer medan denna studie har undersökt hur olika faktorer för lärande 

organisationer samvarierar med varandra. Detta för att visa alternativa vägar för att öka det 

organisatoriska lärandet inom avdelningarna på de båda företagen. Dahlin & Ringdal 

(2014) och Marcus & Shoham (2014) visar båda vilken betydelse ledaren har, och att 

ledaren bör se varje medarbetares inlärningsprocess. Vidare beskriver Dahlin & Ringdal 

(2014) att ledaren har en betydande roll för stöd och motivation. Om ledaren förstår 

samvariationerna och strävar efter att förbättra lärandet i organisationen så bör denna bli 

en källa till motivation för de anställda.  

 

Inom de båda företagen har två olika problem identifierats. Inom Företag A handlar 

problematiken om att lagret blir fullt och inom Företag B handlar det om hur 

organisationen kan dra nytta av lärdomar som dras i projekt. De samvariationer som 

studiens resultat visat kan tänkas bidra till att finna lösningar på dessa problem, dels för att 

det handlar om hur organisationen kan finna alternativa vägar för att skapa organisatoriskt 

lärande, dels för att de är specifika för respektive företag. Studiens resultat visar även att 

organisationer är olika och att samvariationer som finns inom ett företag inte 

nödvändigtvis finns inom ett annat.  

5.2 Metodreflektion 

För denna studie har en kvantitativ ansats valts för att kunna visa samvariationer mellan 

olika variabler. Studien har genomförts på en avdelning på Företag A och på två 

avdelningar på Företag B. Att endast genomföra studien på vissa avdelningar på företagen 

påverkar studiens generaliserbarhet eftersom studien inte kan uttala sig om huruvida dessa 

samvariationer finns inom hela organisationen. Undersökningen har hög reliabilitet 

eftersom det går att göra en likadan undersökning igen. Om samma enkät delas ut och 

skickas ut på samma sätt samt om analysen genomförs likadant, bör det rimligtvis 

resultera i liknande resultat. Förutsättningar är dock att det inte skett några större 
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förändringar inom företagen, att det sker inom ett rimligt tidsperspektiv samt att 

respondenterna är i samma sinnestillstånd som vid denna studie. 

 

Studiens resultat går däremot inte att generalisera eftersom de här svaren och de 

samvariationer som presenterats är specifika för respektive avdelning. Detta gör att det 

inte går att säga att dessa samvariationer finns inom båda företagen och inte heller hos 

andra företag.  

 

En mixad metod, där enkäterna hade kompletterats med intervjuer, hade kunnat bidra till 

mer nyanserade svar. Dessutom är det möjligt att intervjuer skulle kunna bidra till att 

identifiera de yttre orsaksvariabler som påverkar hur de olika variablerna ändras. 

 

Vid analysen av enkätresultaten konstaterades det att några av frågorna hade kunnat 

formuleras annorlunda, med andra ordval, eftersom det uppstod en viss osäkerhet kring 

vad respondenterna syftat på när de svarade. Ett exempel är att ordet policyer kunde ha 

bytts ut mot arbetsrutiner. 
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6 Avslutning 
I följande avsnitt presenteras de slutsatser som dragits av resultatet samt förslag på fortsatt 

forskning inom ämnet. 

6.1 Slutsats 

Undersökningen visar att olika faktorer, från de teorier som har använts som underlag, 

samvarierar inom de två företagen. I Företag A samvarierar Senges discipliner 

teamlärande och systemtänkande. Dessutom samverkar teamlärande med möjlig-görande 

strukturer från teorin om den lärande organisationen. Vidare samvarierar disciplinen 

systemtänkande med faktorn ett lärande klimat.  

 

I Företag B samvarierar faktorerna möjliggörande strukturer och ett lärande klimat. 

Möjliggörande strukturer samvarierar även med disciplinen personligt mästerskap. 

Dessutom samvarierar faktorerna ett lärande klimat och möjligheter till utveckling för 

alla. Detta visar att faktorer som samvarierar inom det ena företaget, inte nödvändigtvis 

samvarierar inom det andra.  

 

Undersökningen visar också att olika samvariationer kan tänkas vara sammanlänkade med 

varandra eftersom en variabel kan samvariera med flera. Detta innebär att det kan finnas 

olika vägar att lösa ett specifikt problem på. Samvariationerna som har diskuterats är 

specifika för respektive företag, visar tydligt att företag är unika och bör också behandlas 

med hänsyn till detta.  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Förslag till fortsatt forskning är att undersöka om det går att öka lärandet på det sätt som 

resultaten i den här studien visar, det vill säga om det går att öka vissa variabler genom att 

försöka påverka de variabler som de samvarierar med. Ett annat förslag är att utöka urvalet 

på företagen för att se om andra avdelningar har samma uppfattningar om organisationens 

lärande och om samvariationerna finns inom hela organisationer eller om de bara gäller 

för den undersökta avdelningen. Ett sista förslag till fortsatt forskning är att undersöka 

andra företag för att se om det går att hitta ett mönster på samvariationer mellan olika 

företag. 
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Bilaga 1 – Missivbrev för Företag A 

Hej! 

 

Vi är två studenter som skriver examensarbete inom utbildningen Informationslogistik 

som ges via Linnéuniversitetet. Informationslogistik handlar i stort om att hantera 

information som flödar i verksamheter. Ämnet för examensarbetet, samt denna enkät, är 

lärande i organisationer. 

 

Denna undersökning genomförs på en avdelning här på Företag A samt på två avdelningar 

på ett annat företag inom tillveringsindustrin. Syftet med undersökningen är att studera hur 

lärande företagen är. Dessutom vill vi se om lärandet påverkar hur Företag A kan upptäcka 

signaler för när lagret börjar bli fullt, och hur lärdomar som dras i projekt i det andra 

företaget kan spridas. 

 

Du är helt anonym när du svarar, vilket innebär att inga svar kommer att kunna spåras till 

dig. Svaren kommer att sammanställas i statistiska tabeller och enskilda svar kommer inte 

att kunna utläsas. 

 

Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt, men eftersom svaret från dig inte kan ersättas av 

någon annan är vi tacksamma om du vill besvara denna enkät så fullständigt som möjligt. 

 

Är det något du undrar över angående undersökningen är du välkommen att kontakta oss 

via mejl. 

 

Vi behöver dina svar senast torsdag 2 april. 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar 

Linnéa Danielsson   Matilda Karlsson 

ld222db@student.lnu.se  mk222sz@student.lnu.se 
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Bilaga 2 – Missivbrev för Företag B 

Hej! 

 

Vi är två studenter som skriver examensarbete inom utbildningen Informationslogistik 

som ges via Linnéuniversitetet. Informationslogistik handlar i stort om att hantera 

information som flödar i verksamheter. Ämnet för examensarbetet, samt denna enkät, är 

lärande i organisationer. 

 

Denna undersökning genomförs på två avdelningar här på Företag B samt på en avdelning 

på ett annat företag. Syftet med undersökningen är att studera hur lärande avdelningarna 

är. Dessutom vill vi se om lärandet påverkar hur lärdomar som dras i projekt kan spridas 

på Företag B, och hur det andra företaget kan upptäcka signaler för när lagret börjar bli 

fullt. 

 

Du är helt anonym när du svarar, vilket innebär att inga svar kommer att kunna spåras till 

dig. Svaren kommer att sammanställas i statistiska tabeller och enskilda svar kommer inte 

att kunna utläsas. 

 

Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt, men eftersom svaret från dig inte kan ersättas av 

någon annan är vi tacksamma om du vill besvara denna enkät så fullständigt som möjligt. 

 

Är det något du undrar över angående undersökningen är du välkommen att kontakta oss 

via mejl. 

 

Vi behöver dina svar senast torsdag 2 april. 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar 

Matilda Karlsson   Linnéa Danielsson 

mk222sz@student.lnu.se   ld222db@student.lnu.se 
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Bilaga 3 – Enkät 

I det dagliga arbetet Instämmer 

helt 

   

Instämmer 

inte alls 
Vet 

ej 

1. Mina arbetsuppgifter gör att jag 

utvecklas. 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

2. Jag lär mig mycket av mina 

kollegor. 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

3. Mina kollegor lyssnar på mig. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

4. Jag och mina kollegor har en 

förståelse för hur vi påverkar varandra 

i vårt arbete. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

5. Jag vet hur jag vill arbeta för att 

minska risken för att lagret blir fullt 

(Företag A). /Jag vet hur jag vill 

arbeta för att sprida de lärdomar som 

dras i projekt (Företag B). 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

6. IT är ett stöd för mig när jag ska 

fatta beslut i mitt dagliga arbete. 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

7. Min arbetsplats ger mig möjlighet 

att delta i kurser och 

vidareutbildningar. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Ledarskap Instämmer 

helt 

   

Instämmer 

inte alls 
Vet 

ej 

8. Mina chefer lyssnar aktivt på mig. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

9. Mina chefer har sällan tid att prata 

med mig. 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

10. Mina chefer visar förtroende 

genom att ge mig ansvar. 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

11. Jag lär mig mycket av mina 

chefer. 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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Informationsspridning Instämmer 

helt 

   

Instämmer 

inte alls 
Vet 

ej 

12. Mina chefer informerar andra i 

företaget om vad jag och mina 

kollegor arbetar med. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

13. Mina chefer informerar mig och 

mina kollegor om vårt arbetes 

framtid. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

14. Jag känner att jag har inblick i 

min arbetsplats ekonomiska situation. 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Organisationsstruktur Instämmer 

helt 

   

Instämmer 

inte alls 
Vet 

ej 

15. Företagets arbetsrutiner som 

stödjer mitt dagliga arbete ger mig 

möjlighet att lära mig mer. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

16. Jag och mina kollegor uppfattar 

våra kollegor på andra avdelningar 

som kunder eller leverantörer av varor 

eller tjänster. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

17. Jag och mina kollegor ger 

feedback till andra avdelningar om 

hur deras varor eller tjänster har 

fungerat. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Organisationskultur Instämmer 

helt 

   

Instämmer 

inte alls 
Vet 

ej 

18. På arbetsplatsen ses ett misstag 

som ett nederlag. 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

19. Mina förändringsförslag 

uppmärksammas alltid. 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

20. På min arbetsplats förekommer 

det belöningar. 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

21. De belöningar som ges på min 

arbetsplats ges rättvist. 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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22. Jag får vara med och påverka 

utformningen av policyer. 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

23. Jag har en förståelse för syftet 

med mina arbetsuppgifter. 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Omgivning Instämmer 

helt 

   

Instämmer 

inte alls 
Vet 

ej 

24. Jag och mina kollegor lär oss om 

vårt arbete genom våra kunder. 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

25. Jag och mina kollegor lär oss om 

vårt arbete genom våra externa 

leverantörer. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

26. Jag och mina kollegor delar med 

oss av den information vi får från 

kunder eller leverantörer till andra 

inom företaget. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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