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SAMMANFATTNING 

 

Samhall arbetar aktivt mot målsättningen att varje år få fem procent av sina anställda att 
göra övergångar till andra anställningar utanför sin verksamhet och på Samhall i Dorotea 

har det arbetet varit framgångsrikt. Syftet med detta examensarbete var att undersöka vilka 

psykologiska faktorer som legat till grund för att Samhall i Dorotea lyckats bra med att 
slussa ut anställda till andra verksamheter med fokus på vilka förutsättningar för lärande och 

kompetensutveckling det finns i organisationen samt vilken motivationspotential 
arbetsuppgifterna har. På Samhall i Dorotea har ett projekt i ökad arbetsväxling och 

kompetens genomförts, Attack 2005, och en analys av vilken betydelse Attack 2005 har 

haft för verksamheten har även gjorts. Arbetets teoretiska utgångspunkt utgörs av Ellströms 
(1992) teori om faktorer i organisationen som påverkar lärande och utveckling samt 

Hackman och Oldhams (1980) Job Characteristics Model. Intervjuer av nuvarande och 

tidigare anställda på Samhall i Dorotea har genomförts och resultaten visade att det positiva 
arbetsklimatet och ett välfungerande samarbete i arbetsgrupperna är två betydande 

framgångsfaktorer. Även det arbetssätt som Attack 2005 bidrog med har öppnat upp för 

bättre utvecklingsmöjligheter.   
 

Nyckelord: kompetensutveckling, lärande, motivation, Samhall.  

 

 



 

ABSTRACT 

 
Samhall has an annual goal to help five percent of their workforce to enter the labour 

market outside Samhall. This has, at Samhall in Dorotea, proven to be a success. The 

purpose of this thesis was to investigate which the psychological factors may have been 
that brought success to Samhall in Dorotea in sending their employees to job positions 

outside Samhall with a focus on possibilities and conditions for learning and competence 
growth within the organisation as well as motivation potentials in work tasks. At Samhall 

in Dorotea a project about increased work rotation and competence has been carried out; 

Attack 2005. If this project had an impact to the organisation has also been studied. The 
theoretical foundation consists of the theory by Ellström (1992) about factors in 

organisations that influence learning and development. Hackman and Oldhams (1980) Job 

Characteristics Model has also been a part of the theoretical foundation. Interviews with 
former and current employees have been conducted and the results show that the positive 

work environment and the well functioning cooperation within the workgroups are two 

major factors that contributed to the success. The operation method of Attack 2005 has 
also played a role in creating an environment open for developmental work.   

 

Keywords: competence development, learning, motivation, Samhall. 
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INLEDNING 

 
Samhall har som målsättning att varje år få 5% av sina anställda att gå över till anställningar 

utanför Samhalls verksamhet. År 2007 lyckades Samhalls verksamhet i Dorotea få 17,1% av 
sina anställda att göra övergångar, vilket anses vara ett mycket bra resultat. Vid första 

anblicken kan verksamheten tyckas ha förutsättningar som talar emot att de ska lyckas nå 

ett sådant resultat då Dorotea exempelvis är en liten inlandskommun med en begränsad 
arbetsmarknad. Av intresse är därför att undersöka vilka faktorer i verksamheten som ligger 

till grund för framgången. Samhall i Dorotea har under våren 2005 även genomfört ett 

projekt i ökad arbetsväxling och kompetens; Attack 2005. Vidare ligger det i Samhalls 
intresse att utreda vilken betydelse Attack 2005 haft för framgången (personlig 

kommunikation med personal på Samhall i Luleå, 4 februari 2008) 

  
För att göra en övergång krävs i regel att individen på ett eller annat sätt utvecklats från det 

att anställningen på Samhall inleds till dess att övergång är aktuellt, det vill säga att 
individens kompetens utvecklats (personlig kommunikation med personal på Samhall i 

Luleå, 21 april 2008). Enligt Axelsson (1996) är kompetensutveckling, lärande och 

motivation relaterade aspekter. En motiverad medarbetare har lättare att lära sig och är mer 
villig att försöka. Det kan även vara omvänt så att när medarbetaren lär sig ökar arbets-

motivationen. Av den orsaken är det aktuellt att även undersöka motivationspotentialen på 

arbetsplatsen.  

Nyckelbegrepp 

Kompetensbegreppet 

Begreppet kompetens är omdiskuterat och det finns enligt Wolvén (2000) egentligen ingen 

entydig definition av begreppet. Det går att skilja mellan företagets kompetens och den 
individuella kompetensen i företaget. Studien kommer att utgå från Hanssons (1997) 

definitioner av företags- respektive individuell kompetens.  

 
Hansson (1997) skriver att medarbetarens kompetens innefattar kunskaper, färdigheter, 

erfarenheter, värderingar och kontaktnät. Dessa kan förvärvas antingen medvetet eller 

omedvetet. Kompetens beskriver vad en medarbetare kan göra men inte vad en 
medarbetare i själva verket gör. Kompetens är nödvändigt för att genomföra en åtgärd, 

klara av en specifik situation eller uppnå ett resultat. Företagets kompetens kan vara 
summan av medarbetarnas kompetens men även ett merkunnande i företaget som finns i 

organisationsstrukturen i form av företagskultur, arbetssätt, regler, normer och vanor. 

 
Kompetensutveckling och lärande 

Kompetensutveckling är ett begrepp som idag ofta används och även det ges en mängd 

olika innebörder. Ellström (1996) definierar kompetensutveckling som en sammanfattning 
av de åtgärder som kan användas i en organisation för att höja individers eller gruppers 

kompetens i ett visst avseende. Enligt Ellström (1992) används även kompetensutveckling 

som en beteckning på den process som en enskild individ lär sig och skaffar kompetens på. 
Detta visar på att det går att skilja mellan en organisationsrelaterad och en individrelaterad 

innebörd av termen kompetensutveckling.   
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Axelsson (1996) och Hansson (1997) menar att företagens kompetensutveckling till stor 

del utgörs av lärande och de talar även om ett lärande på individuell nivå och ett 
organisatoriskt lärande.  

 

Enligt Axelsson (1996) kan det individuella lärandet i huvudsak ske på två sätt: 
1) Genom formell utbildning, antingen av företagets interna enheter eller externt 

genom exempelvis universitet, andra skolor eller utbildningsföretag. 
2) I det praktiska yrkeslivet, det vill säga ett vardagligt lärande på arbetsplatsen i 

samband med arbetsuppgifterna, exempelvis genom förändringar av 

arbetsuppgifter, lärande genom arbetskamrater eller studiebesök och praktik i eller 
utanför företaget. Dessa aktiviteter brukar kallas för ”on-the-job-training”. 

 

Hansson (1997) skriver att lärandeorganisationer har fokus på att skapa förutsättningar för 
det lärande som krävs för att nå företagets mål. Kärnan i en organisation är att underlätta 

det lärande som sker i samspel med omvärlden och att förankra lärandet i företagets kultur 

och struktur.  
 

Motivation 

Framgångsrikt lärande förutsätter enligt Ellström (1996) bland annat en hög inre 
motivation hos individen. Motivation handlar om drivkrafter bakom handlingar. Det går 

att skilja mellan yttre motivation och inre motivation. Med yttre motivation menas ett 
handlande som strävar efter yttre belöningar medan inre motivation innebär att människan 

utför en handling för att handlingen i sig har ett egenvärde, oberoende av vad handlandet 

leder till. De flesta handlingar präglas av både inre och yttre motivation men med tonvikt 
på en av dem. Om ett arbete till största del utförs med yttre motivation antas det leda till 

ett okritiskt och anpassningsinriktat lärande. Individen kan komma att utveckla en 

instrumentell attityd till arbete och lärande och på så sätt även en lägre arbetstillfreds-
ställelse. Om utförandet av ett arbete istället mest beror på inre motivation antas det gynna 

ett utvecklingsinriktat lärande, ett reflektivt handlande samt ge högre arbetstillfredsställelse 

hos individerna.  

Tidigare forskning om kompetensutveckling och lärande i arbetslivet 

Ellström, Löfberg och Svensson (2005) skriver att utvecklingen av forskningen om 

pedagogik i arbetslivet sedan 1980-talet har gått från att fokusera på urval, rekrytering och 

utbildning till att istället ha fokus på frågor om arbetsplatsen som miljö för lärande, 
informellt lärande och lärandevillkor som finns i arbetslivet idag, inklusive arbetsvillkorens 

betydelse för lärande, utveckling och syn på utbildning. Under senare år har fokus främst 

legat på de satsningar som görs på kompetensutveckling och lärande i arbetslivet.  
 

En tidig studie inom detta område är Söderströms (1981) undersökning av personal-
utveckling i arbetslivet. Söderström (1981) fann att personalutveckling kan vara ett bra sätt 

att erbjuda återkommande utbildning och ett livslångt lärande som kan hjälpa individen att 

fungera bättre i sin yrkesroll och förbättra arbetstillfredsställelsen. Personalutveckling kan 
däremot inte ses isolerat från miljön i organisationen utan måste relateras till utvecklingen 

av arbetsstruktur, arbetsförhållanden och personalpolicy.  
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Davidson och Svedin (1999) studerade lärande i operatörers arbete inom process- och 

verkstadsindustri samt förutsättningar för ett utvecklingsinriktat lärande relaterat till 
uppfattningar om arbetsuppgiftens innehåll, arbetshandlingar och arbetsorganisationens 

utformning. Resultaten visade att den vanligaste källan till lärande fanns i det dagliga 

arbetet och via arbetskamraterna. De fann att de förutsättningar som gynnar ett lärande i 
det dagliga arbetet bland annat är att det finns utmanande problem i verksamheten, 

handlingsutrymme, ansvar och möjligheter att medverka i problemlösning.  
 

Även Gustavsson (2005) har studerat vilka förutsättningar för lärande det finns i process-

operatörers dagliga arbete och kommit fram till att det finns potential för utvecklings-
inriktat lärande i arbetet. En viktig förutsättning för att de lärpotentialer som finns ska 

komma till användning är att operatörerna har en vilja och en lust att lära.  

 
Svensson (2005) skriver att lärande har blivit en allt viktigare del av samhällsliv och arbets-

liv utanför den organiserade utbildningen. Svensson (2005) har både i sin egen forskning 

och i annan forskning sett att det finns starka utvecklingstendenser mot ett ökat intresse av 
lärande som en del av arbetet samt en vilja att förbättra förutsättningarna för lärande. Det 

finns ett stort behov av ökad pedagogisk medvetenhet och kunskap om arbetstagarnas 

lärandemiljöer.  

Om Samhall 

Samhall är ett av Sveriges största företag med över 22 000 anställda på 250 orter i hela 

landet. Samhall är helägt av svenska staten och drivs som ett självständigt aktiebolag. 

Företaget har en bred kompetens inom ett stort antal områden som exempelvis 
tillverkning, montering, förpackning, lager och logistik, fastighets- och markskötsel, 

städning och äldreservice. Till några av Samhalls många kunder hör bland annat 

Försvarsmakten, Ikea och Volvo. De flesta av Samhalls medarbetare har ett eller flera 
funktionshinder som innebär att deras arbetsförmåga är nedsatt. Samhall skapar 

meningsfulla arbeten för människor och ger dem en möjlighet att utvecklas och växa som 
individer. Arbetet organiseras så att var och en får jobba utifrån sina egna förutsättningar. 

Genom en matchningsprocess som går ut på att placera rätt man på rätt plats och sätta ihop 

team av medarbetare som kompletterar varandra kan Samhall leverera hög kvalitet på 
arbetet. Samhalls medarbetare ska ges en möjlighet att utvecklas genom sitt arbete, 

möjlighet finns att få prova på arbetsuppgifter som motsvarar de som finns på den övriga 

arbetsmarknaden. På så sätt hoppas Samhall att medarbetare med funktionshinder ska 
bygga upp en tro på sig själv, få en meningsfull vardag och i slutändan kunna gå vidare till 

en anställning utanför Samhall. Statens mål är att fem procent av Samhalls anställda ska 

göra övergångar per år (Samhall, 2008). 

Samhallprocessen 

Efter personlig kommunikation med personal på Samhall i Luleå (21 april, 2008) har 

följande material och information om Samhallprocessen erhållits. Samhallprocessen är en 

benämning för den väg en medarbetare på Samhall går från rekrytering in i företaget till 
övergång eller avgång från företaget.  
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Rekryteringsprocessen 

Samhallprocessen tar sin början i och med att en anmälan om rekryteringsbehov skickas till 
Arbetsförmedlingen. I samband med detta görs även en arbetskravsanalys där en 

beskrivning av arbetet samt krav på den sökande finns. Arbetsförmedlingen anvisar 

personer till Samhall för anställning. Den sökande erbjuds sedan ett studiebesök och 
praktik, i normalfallet fyra veckor. Inför en rekrytering genomförs ett planeringssamtal, 

vars syfte är att medarbetare och arbetsområdets representant ska lära känna varandra bättre 
samt hitta lämpliga arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter inom Samhall. Innan 

Samhallanställning ska ett trepartssamtal genomföras där de medverkande är arbetsområdets 

representant, Arbetsförmedlingen samt den sökande. Nästa steg i processen är en lokal 
introduktion som genomförs inom tre månader och börjar redan vid praktiken.  

 

Personalutvecklingsprocessen 
Utvecklingsprocessen syftar till att ge medarbetare yrkesmässig samt personlig utveckling 

under anställning hos Samhall. Personalledaren har ansvar för att medarbetaren får 

möjlighet att utvecklas, men även medarbetaren har ett eget ansvar för sin utveckling. 
Utvecklingsprocessen består av tre delar: utveckling genom arbete, planeringssamtal samt 

diverse utvecklingsaktiviteter. 

 
Utveckling genom arbete handlar om att medarbetaren utvecklar sina kunskaper, sin 

förmåga, sociala kompetens och arbetsrelaterad kondition och på så sätt stärker 
motivationen att lära och pröva nytt. Hur arbetet är organiserat bidrar till både 

medarbetares och gruppens lärande. Lämplig arbetsorganisation avgörs inom arbetsområdet 

utifrån verksamhetens krav och medarbetarnas möjligheter till lärande och ansvarstagande. 
Det är viktigt att planera och följa upp det lärande som sker i arbetet, vilket sker genom att 

personalledare och medarbetare i planeringssamtalet stämmer av nuvarande 

förmåga/kompetens och sätter upp nya mål.  
 

Planeringssamtal är grunden i personalutvecklingsarbetet och går ut på att ge en positiv 

utveckling både för medarbetaren och för företaget. Utvecklingsplanen ska vara realistisk 
och målfokuserad och samtalet ska ha en tydlig koppling till affärerna, verksamhetens 

genomförande och möjligheterna till övergång. Planeringssamtalet genomförs minst en 

gång per år och består av två viktiga delar: uppföljning av senaste personliga utvecklings-
plan samt upprättande av ny utvecklingsplan.  

 
Samhall har en mängd olika utvecklingsaktiviteter i form av intern rörlighet, utbildning, 

extern praktik, friskvård och rehabilitering. Utvecklingsaktiviteterna ska vara behovsstyrda 

och situationsanpassade. Den lokala arbetsmarknadens efterfrågan är utgångspunkten. Den 
främsta metoden för lärande i Samhall är att medarbetarna lär sig arbeta med olika arbets-

uppgifter. Syftet med utbildning är att öka kunskaper, förmåga och motivation hos 

medarbetarna. Hos Samhall finns ett stort utbud av utbildningar inom områdena 
företagsutbildning, koncept och behovsstyrd utbildning. Anställda hos Samhall kan få 

möjlighet att göra extern praktik i någon verksamhet utanför Samhall. Tanken med extern 

praktik är att det ska leda till självutveckling i form av exempelvis ökad självinsikt, ökad 
förmåga att hantera nya situationer samt ökad kunskap eller övergång. Avsikten med 

friskvårdsaktiviteter är att förebygga/förbättra hälsa och kondition. Varje medarbetare har 
rätt till en timmes friskvård i veckan.  
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Övergångs- och avgångsprocessen 
Med övergång avses för tillsvidareanställda att Samhallanställd slutar arbeta på Samhall för 

att istället påbörja en anställning hos annan arbetsgivare. För övriga anställda räknas det 

som övergång om de ändrar anställning inom företaget. Samhall redovisar endast en 
övergång per medarbetare per år och övergången räknas från avgångsdatumet i Samhall. 

 
När medarbetaren tillsammans med närmaste chef i planeringssamtal är överens om att 

övergång är aktuell inom det närmaste året går medarbetaren över till övergångsprocessen. 

En anmälan om detta görs då till Arbetsförmedlingen. I planeringssamtalet inför övergång 
ska utåtriktade aktiviteter planeras in och prioriteras under övergångsprocessen. En 

avgörande faktor är efterfrågan på den lokala arbetsmarknaden och därför ska 

övergångsarbetet helt inriktas mot arbetsuppgifter som kan matchas mot den lokala 
arbetsmarknaden. Endast om medarbetaren är beredd att flytta och har realistiska 

möjligheter att få arbete på annan ort kan kompetensutveckling inför detta bli aktuellt.  

 
Då övergång är aktuell kan det vara bra för medarbetaren att förbereda sig för denna 

genom kundnära arbete inom inbyggd verksamhet. Det ger en möjlighet för medarbetaren 

att få erfarenhet av att arbeta tillsammans med personer utanför Samhall samt att möta 
kunder. När det finns behov av att lära ett visst yrke eller vissa arbetsuppgifter inför en 

övergång, ingår kompetensutveckling inom området i övergångsprocessen. Den allra 
viktigaste åtgärden i övergångsarbetet är extern praktik som kan ge möjlighet för 

medarbetaren att lära sig arbetsuppgifter i verksamheter där det finns möjlighet till framtida 

anställning. Detta kan även vara en utmärkt möjlighet att få pröva på ett jobb som inte 
finns inom Samhalls verksamhetsområde. Alla medarbetare som gjort en övergång har rätt 

att återgå till anställning i Samhall under 12 månader efter att anställningen i Samhall 

upphört.  
 

Det kan bli aktuellt för en anställd hos Samhall att sluta av andra skäl än övergång och 

exempel på sådana övriga avgångsorsaker är: egen uppsägning utan annat arbete, avsked 
eller ålderspension. 

Att arbeta på Samhall i Dorotea 

Samhalls verksamhet i Dorotea består av en mekanisk verkstad med tillverkning samt en 

viss del inbyggd verksamhet hos kund. Antalet anställda i Dorotea uppgår till cirka 45 
personer. Medarbetarna är indelade i fyra arbetsgrupper plus en arbetsgrupp bestående av 

lagerpersonal, kökspersonal och en extra resursperson. Vid verksamheten arbetar tre 

personalledare som är ansvariga för en eller i vissa fall två arbetsgrupper. Då 
undersökningen utfördes fanns en anställd ute på inbyggd verksamhet. 

 
Arbetsuppgifterna i verkstaden består av bland annat svetsning, montering, svarvning samt 

arbete vid maskiner där det exempelvis krävs övervakning och inställning av maskin. 

Samhall i Dorotea har bland annat kunder som Polarvagn och flera av Doroteas lokala 
företag.  

 

En arbetsdag på Samhall i Dorotea inleds med cirka 10 minuters gemensam morgon-
gymnastik med ledning av en arbetsledare. Därefter är det morgonmöte i arbetsgrupperna 
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tillsammans med arbetsledaren och en genomgång av dagens kommande arbete. På 

Samhall i Dorotea pågår ett aktivt friskvårdsarbete som bland annat bidragit till att sjuk-
frånvaron minskat. Morgongymnastiken är en del av detta arbete men även den 

obligatoriska friskvårdstimmen på 2 x 30 minuter i veckan, personalen går då oftast ut på 

en promenad. Ibland ordnas även större aktiviteter i form av exempelvis utflykter. I fika-
rummet lyser kakor, bullar och läsk med sin frånvaro, istället erbjuds morötter och kål-

rötter som gratis tilltugg åt alla samt att personalen kan köpa mineralvatten.       
 

I verkstaden bedrivs arbetsväxling i den mån det går. I vissa grupper är det en välinarbetad 

rutin medan det i andra gruppen förkommer mer sällan. Hur det ser ut beror mycket på 
vilka arbetsuppgifterna är i arbetsgruppen. En grupp består exempelvis enbart av svetsare 

och där tillämpas inte arbetsväxling i någon högre grad eftersom deras arbetsuppgifter 

endast består av svetsning. I varje arbetsgrupp finns ett gruppombud som har som uppgift 
att vara den som organiserar upp arbetet under veckan och att fördela arbetet till de övriga 

gruppmedlemmarna. Gruppombudet är den som har direktkontakt med arbetsledaren om 

det exempelvis uppstår problem eller frågetecken. Medarbetarna har möjlighet att fungera 
som gruppombud under en vecka i taget och den rollen växlar mellan de flesta i 

arbetsguppen. 

 
På Samhall i Dorotea anordnas arbetsplatsträffar ungefär en gång i veckan eller efter behov, 

dels med arbetsledare och arbetsgrupp och dels tillsammans med hela verksamheten. 
Arbetsplatsträffarna ger de anställda en möjlighet att få löpande information om produktion 

och verksamheten i övrigt (personlig kommunikation med personal på Samhall i Dorotea, 

15 maj 2008). 

Om Attack 2005 

Våren 2005 startade en personalledare på Samhall i Dorotea upp ett projekt i ökad arbets-
växling och kompetens. Projektet döptes till Attack 2005 och pågick i 4½ månad. Attack 

2005 genomfördes i personalledarens arbetsgrupp som ursprungligen bestod utav sex 
deltagare samt en extra resursperson. Under projektets gång tillkom även en deltagare i 

arbetsgruppen. Personalledaren fungerade som projektledare.  

 
Projektets syfte var att: 

 Utveckla gruppombudets betydelse och roll i gruppen. 

 Förändra och förbättra arbetssituation och cirkulation på arbetsplats. 

 Utveckla arbetsinnehåll för gruppombudet och gruppen. 

 Stärka ”vi-känslan”. 

 
Målet med projektet var: 

 Ökad kompetens på maskiner och logistik. 

 Ökad arbetsväxling. 

 Stärka gruppombudets roll i gruppen. 

 
Projektledaren ville ta reda på hur långt det är möjligt att bedriva arbetsväxling om 

kompetensen på alla i arbetsgruppen ökas samtidigt. Andra faktorer som projektledaren 
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tittade på var om kraven på befogenheter ökade i samband med ökad kompetens samt om 

sammanhållningen i gruppen och motivationen ökade i samband med ökad arbetsväxling.  
 

Vad innebar då Attack 2005 för arbetsgruppen? 

 Kompetenshöjning – Ett aktivt arbete med att höja kompetensen på grupp-
medlemmarna inleddes. Alla gruppmedlemmar fick möjlighet att lära sig samtliga 

maskiner, allt från ritning och lägga in program till att köra maskinen och tillverka 

den färdiga produkten. Arbetet med att öka kompetensen hos medarbetarna 
gjordes genom principen ”lära av varandra” under upplärningspass. I projektets 

början och slut gjordes kunskapsinventeringar på samtliga gruppmedlemmar 

genom att de tillsammans med resurspersonen fick uppskatta på vilken nivå deras 
kunskaper låg med hjälp av ett schema. 

 Arbetsväxling – Ökad arbetsrotering infördes. En medarbetare var aldrig 

positionerad vid en maskin längre än två timmar. För att få struktur på arbetsdagen 

och för att detta skulle fungera upprättades körscheman på maskinerna där det klart 
och tydligt gick att utläsa vem som skulle arbeta vid en viss maskin vid en viss 

tidpunkt. 

 Gruppombud – En funktion som har till uppgift att fördela arbetet i gruppen och 

planera arbetsdagen. Rollen som gruppombud innebar ett ökat ansvar och 

personen på den positionen hade bland annat befogenhet att bevilja ledighet för 

annan gruppmedlem under del av dag. Gruppombudet skötte all kontakt med 
personalledare vid exempelvis problem eller frågetecken, detta för att undvika 

onödigt spring hos arbetsledaren. Alla i gruppen fick möjlighet att vara 

gruppombud under en vecka i taget.  
 

Resultatet av Attack 2005 visade på en kompetenshöjning på 58% där samtliga i arbets-
gruppen hade utvecklats på ett eller flera plan. Arbetsgruppen ansåg att de efter projektet 

blivit en mer sammansvetsad grupp där de respekterar och är lyhörda för varandra samt 

även på ett tydligare sätt ställer upp för varandra. I de flesta fall gick det bra att lära av 
varandra och den planerade arbetsväxlingen fungerade utmärkt. Till sist insåg gruppen 

betydelsen av att ha ett fungerande gruppombud. Det underlättade att gruppombudet 

skötte all kontakt med arbetsledare och gruppombud i de andra arbetsgrupperna samt 
planerade arbetsdagen och hur arbetsväxlingen skulle genomföras. Ett problem som 

uppstod i samband med Attack 2005 var att personer som tidigare haft en nyckelposition 

på grund av sina kunskaper till viss del tappade sin position i och med projektet som 
innebar att de skulle dela alla positioner.  

 

Den medverkande arbetsgruppen valde att fortsätta med det nya arbetssättet efter 
projektets avslut och det pågår än idag. Även de andra arbetsgrupperna har till viss del valt 

att tillämpa arbetssättet hos sig i varierande skala (personlig kommunikation med personal 
på Samhall i Dorotea, 15 maj 2008).   
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Samhall har som mål att varje år slussa ut fem procent av sina anställda och i Dorotea har 
verksamheten lyckats bra med det. Det ligger i Samhalls intresse att finna vilka faktorer 

som kan ha bidragit till detta och undersöka om de kan användas i andra av Samhalls 

verksamheter. Syftet med detta examensarbete är att utreda vilka psykologiska faktorer i 
personalutvecklingsprocessen som legat till grund för att Samhalls verksamhet i Dorotea 

lyckats så bra med att få sina anställda att gå över till andra verksamheter utanför Samhall. 
 

Frågeställningar som kommer att utredas är: 

 

 Vilka förutsättningar för lärande och kompetensutveckling finns det i 

organisationen? 

 

 Vilken motivationspotential har arbetsuppgifterna?  

 

 Vilken betydelse har arbetet med Attack 2005 haft för verksamheten? 
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TEORETISK REFERENSRAM 

Lärande och kompetensutveckling i arbetet 

”Med lärande avses här relativt varaktiga förändringar hos en individ som ett 
resultat av individens samspel med sin omgivning” (Ellström, 1992, s 67). 

 

Enligt Ellström (1996) innebär, och förutsätter, lärande en anpassning till nuvarande 
förhållanden, uppgifter och problem men också ett ifrågasättande och överskridande av det 

som redan är givet och etablerat. Ellström (1992) diskuterar fem grundläggande principer 
för utformningen av en lärandeorganisation. Han tar upp vilka krav som bör ställas på en 

organisation för att den i det dagliga arbetet ska främja kompetensutveckling och lärande 

för de anställda. Dessa är: 
 

Organisationens kultur och klimat – Kulturella aspekter på en arbetsplats kan påverka 

den individuella kompetensutvecklingen. Faktorer i en organisations klimat som 
främjar ett utvecklingsinriktat lärande är exempelvis fokus på handling, initiativ och 

risktagande hos de anställda samt en acceptans av olika uppfattningar, osäkerhet och 

felhandlingar. För att lära i arbetslivet krävs att individen har tillgång till de 
inlärningstillfällen som arbetet erbjuder. Individen ska ha möjlighet och 

uppmuntras att medverka vid planering och uppföljning av verksamheten, främst i 
situationer där problemlösning krävs. 

 

Arbetsuppgifternas utformning – En grundläggande faktor är arbetsuppgifternas 
lärandepotential. För att främja kompetenslärande och personlig utveckling bör 

arbetsuppgifterna ge en hög grad av handlingsutrymme (autonomi) vid beslut om 

mål och medel samt gällande tidsmässiga aspekter såsom exempelvis arbetstempo 
och arbetstider. Arbetsuppgifterna ska även främja kunskapsutveckling, erbjuda en 

helhetsbild och ge möjligheter till variation i utförandet. Det är även av betydelse 

att arbetsuppgiften erbjuder varierande fysisk aktivitet som är tillräcklig, varierande 
sinnesintryck och konkret hantering av arbetsobjekt. Till sist bör även arbets-

uppgifterna främja och uppmuntra samarbete och kontakt med andra människor.  

 
Behovet av integration mellan lärande i arbetet och formell utbildning – Det har gjorts 

observationer som visat på att det som lärs vid planerad utbildning inte alltid kan 
överföras praktiskt till arbetssituationen. Inte heller enbart informellt lärande i det 

dagliga arbetet kan leda till kompetensutveckling utan att baseras på någon typ av 

formellt lärande. Därför behövs en kombination av dessa två sätt att lära på 
arbetsplatser i form av utbildningsmodeller som utgår från problem och 

utvecklingsbehov i verksamheten. Det ska ges möjlighet till en dialog mellan och 

inom personalgrupper samt mellan personal och experter. Till sist bör utbildningen 
planeras och genomföras tillsammans med dem som berörs av den i arbetet. 

 

Verksamhetens mål – Det är av stor vikt att en verksamhet har klara, tydliga och om 
möjligt sammanhängande mål för att främja människors motivation och 

möjligheter till lärande. Det är även av stor betydelse att de individer som ska 

arbeta mot målen förstår och accepterar dem. Individerna bör få vara med och 
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formulera och diskutera målen samt ha möjlighet att regelbundet reflektera över 

målen. 
 

Behovet av att organisera verksamheter både för produktion och för lärande – Om en 

organisation lägger stor vikt vid mål, planering och handling men mindre vikt vid 
observation, tolkning och reflektion över handlingar och dess konsekvenser för 

verksamhetens resultat finns risk för att verksamheten börjar gå på rutin och låser 
sig i vissa banor. Organisationen blir då visserligen handlande men inte lärande. I 

de flesta verksamheter är det nödvändigt att organisera för både produktion 

(handlande) och lärande (reflektion). Det gäller att skapa utrymme för 
måldiskussioner och planering, testa olika handlingsalternativ samt värdering av och 

reflektion över verksamheten. 

Motivation till lärande 

”Individuell motivation för arbete och lärande bygger liksom själva lärprocessen på ett 

samspel mellan arbetets utformning, kulturella faktorer och individuella 
förutsättningar” (Ellström, 1996, s 42). 

 

Hackman och Oldham (1980) har i Job Characteristics Model utarbetat en teori om hur 
individens inre motivation beror på ett samspel mellan arbetsinnehåll, individens 

upplevelser av arbetet och individuella bakgrundsfaktorer (Figur 1). Modellen utgår ifrån 

att människans motivation till arbete och lärande beror på psykologiska upplevelser och 
tillstånd så som upplevd meningsfullhet hos arbetet, ansvar för arbetets resultat och 

kunskap om resultat av utfört arbete. Hackman och Oldham (1980) har tagit fram fem 

faktorer som antas vara avgörande för hur motiverande ett arbete är och följande tre 
faktorer har betydelse för hur meningsfullt ett arbete upplevs vara: 

 
Uppgiftens variation – i vilken grad ett arbete erbjuder en variation av olika 

aktiviteter för att utföra arbetet. Att individen får möjlighet att använda så många 

färdigheter och kompetenser som möjligt i utförandet av arbetet. Om individen får 
möjlighet att använda flera av sina olika förmågor upplevs nästan alltid arbetet som 

meningsfullt.  

 
Uppgiftens identitet – i vilken grad ett arbete erbjuder en helhetsbild. Att individen 

får arbeta med uppgifter som har en tydlig början och ett tydligt slut med någon 

form av synligt resultat. Om medarbetare har en hel uppgift att utföra så som att 
tillverka en hel produkt tenderar de att uppleva mer meningsfullhet i arbete än om 

de bara tillverkat en liten del av produkten. 

 
Uppgiftens betydelse – i vilken grad utförandet av ett arbete har någon form av värde 

eller påverkan på andra människors psykiska eller fysiska välmående, både i 
organisationer och i omgivningen i övrigt. Arbetet upplevs som mer meningsfullt 

om individen vet att det påverkar någon annan människans välmående, hälsa eller 

säkerhet.   
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Centrala dimensioner   Viktiga psykologiska  Resultat på  

i arbetet    upplevelser    individ- och 

          arbetsnivå 

 
 

Påverkande mellanliggande faktorer: 

- Individuella kunskaper och färdigheter 
- Individuella utvecklingsbehov  

- Individuell tillfredsställelse med arbetsförhållanden 

 
Figur 1. Hackman och Oldhams (1980) Job Characteristics Model. 

 
 

Var och en av de ovanstående tre faktorerna beskriver den generella upplevelsen av 
meningsfullhet i ett arbete. Om ett arbete har högt värde på alla tre faktorer är det 

sannolikt att medarbetaren kommer att uppleva sitt arbete som meningsfullt. Men en 

individ kan uppleva sitt arbete som meningsfullt även om en eller två av faktorerna är 
svaga. Det upplevda ansvaret för arbetets resultat påverkas av arbetets autonomi:   

 

Självständighet – i vilken grad arbetet erbjuder frihet, oberoende och att individen 
kan påverka hur arbetet ska utföras. Om arbetet erbjuder en hög grad av 

självständighet hos medarbetarna tolkar de arbetets resultat som att det beror på 

deras egna insatser, initiativ och beslut.  
 

Medarbetarnas kunskap om arbetsresultaten beror på hur mycket feedback ett arbete ger: 
  

Feedback – i vilken grad individen får någon form av återkoppling på resultatet av 

sitt arbete. Fokus ligger här på feedback som medarbetaren får direkt från själva 
arbetet. Medarbetaren kan även få feedback från omgivningen, men här har 

återkopplingen från arbetsuppgiften större betydelse.  

 

Uppgiftens variation 

Uppgiftens identitet 

Uppgiftens betydelse 

Självständighet 

Feedback 

Upplevd menings-

fullhet i arbetet 

Upplevt ansvar i  

arbetet 

Kunskap om  

arbetsresultaten 

– Hög inre 

arbetsmotivation 

 
– Hög kvalitet på 

arbetsprestation 

 
– Hög arbets-

tillfredsställelse 

 
– Låg frånvaro, 

låg personal-

omsättning 
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Dessa psykologiska upplevelser påverkar i sin tur själva resultatet av arbetet i form av inre 

arbetsmotivation, kvaliteten på arbetsprestationerna, arbetstillfredsställelsen samt frånvaro 
och personalomsättning (Wolvén, 2000). Hackman och Oldham (1980) poängterar även 

att det finns några mellanliggande individuella faktorer som påverkar hur människor 

reagerar på ett arbete som har hög motivationspotential, alltså stora utvecklingsmöjligheter: 
 

Individuella kunskaper och färdigheter – individer som har tillräckliga kunskaper och 
färdigheter för att prestera bra kommer att uppleva arbetet som positivt. Individer 

som inte har tillräcklig kompetens för arbetsuppgifterna kommer däremot inte att 

uppleva positiva känslor inför arbetet, utan istället frustration eftersom de förväntas 
kunna utföra arbetet. 

 

Individuella utvecklingsbehov – individer med ett stort utvecklingsbehov tenderar att 
reagera ivrigt och positivt på de möjligheter som ett arbete med hög 

motivationspotential erbjuder, medan individer som har ett lägre utvecklingsbehov 

i sin tur oftast inte ser dessa möjligheter. Eller så ser de inte något värde i dem eller 
kanske till och med känner sig hotade av dessa möjligheter.  

 

Individuell tillfredsställelse med arbetsförhållanden – individer som på sitt arbete är 
tillfreds med lön, trygghet i sin anställning, medarbetare och arbetsledare är mer 

positivt inställda till berikande och utmanande jobb än individer som inte är 
tillfreds med dessa faktorer på arbetet. 
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METOD 

Respondenter 

Intervjuer genomfördes med totalt 17 personer som är, eller har varit, anställda på Samhall 
i Dorotea. Könsfördelningen var 3 kvinnor och 14 män, vilket representerade 

könsfördelningen i verksamheten. Av de intervjuade hade 14 en pågående anställning, en 

var uthyrd till annan verksamhet och två hade gjort övergångar. Fyra av 
intervjupersonerna medverkade i projektet Attack 2005. Två av de 17 var på god väg att 

göra övergång och några hade gjort övergångar men kommit tillbaka av olika anledningar.  

 
Kravet på intervjupersonerna var att de skulle ha jobbat på Samhall i minst 2 år för att de 

skulle ha varit med före år 2007 då det goda resultatet presenterades. En bredd på olika 

typer av anställda efterfrågades i form av nuvarande anställda, av dem som var i 
övergångsprocessen samt av de som gjort övergångar. Intervjuer gjordes med personer från 

samtliga arbetsgrupper, åldersspannet var 38 till 63 år och anställningstiden på Samhall i 
Dorotea varierade mellan 2 och 24 år.  

Material 

Material om Samhall, Samhallprocessen och Attack 2005 erhölls från Samhalls 

huvudkontor i Luleå. En intervjumall utarbetades med utgångspunkt i materialet från 

Samhall samt den teoretiska referensramen. Frågorna var till största del öppna för att ge 
utrymme för följdfrågor samt undvika kortfattade ”ja” och ”nej” svar. Intervjumallen 

bestod av 38 frågor plus följdfrågor. Intervjuerna var halvstrukturerade och utgick från 
intervjumallen. Första delen av intervjun bestod av bakgrundsfrågor för att sedan följas av 

frågor gällande arbetsuppgifter, arbetsförhållanden, individens syn på utveckling, mål och 

övergång. Avslutningsvis fick de som medverkat i Attack 2005 svara på frågor om detta. 

Procedur 

Efter kontakt med personalledare bokades tid för ett besök på Samhall i Dorotea under 
fem dagar då intervjuer och till viss del observationer genomfördes på plats i 

verksamheten. Personalledarna skötte urvalet av intervjupersoner på grund av att de bäst 
kunde avgöra när det var lämpligt för personalen att vara ifrån arbetet. 

 

Intervjutillfället inleddes med att respondenterna blev tillfrågade om diktafon fick 
användas. Samtliga utom två intervjuer bandades med diktafonen, en på grund av att 

personen avböjde och den andra med anledning av att intervjun genomfördes på den 

intervjuades arbetsplats där det inte var lämpligt att använda diktafon. Dessa två intervjuer 
antecknades istället. De intervjuade försäkrades fullständig anonymitet och att materialet 

skulle behandlas konfidentiellt samt att det var frivilligt att svara på frågorna och att 

intervjun kunde avbrytas om personen så ville.  
 

Femton av intervjuerna genomfördes på arbetstid i ett kontorsrum på Samhall. De andra 
två intervjuerna gjordes på de intervjuades nuvarande arbetsplats. Tidsåtgången för 

intervjuerna var mellan 15 och 45 minuter med en genomsnittlig intervjutid på ca 30 

minuter.    
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Databehandling 

Ett första steg var att intervjuerna som spelats in med diktafonen antecknades ordagrant. 

De intervjuer som ej spelats in nedtecknades redan under intervjutillfället med stödord för 
att sedan renskrivas direkt efter intervjun för att få med så mycket information som 

möjligt. Intervjupersonerna gavs en kod för att kunna skilja dem åt. Nästa steg var att 

kategorisera insamlat data utifrån de olika områden som undersökts och sammanställa 
detta. Vissa av intervjufrågorna utelämnades då de i efterhand inte ansågs vara relevanta för 

studien.    

Avgränsningar 

Studien har endast undersökt kompetensutveckling och lärande på Samhall i Dorotea. Av 
intresse har endast varit att undersöka arbetsplatsen ur ett psykologiskt perspektiv. Det har 

ej varit aktuellt att ta hänsyn till yttre faktorer i form av exempelvis tillgång till företag och 

arbetsmarknaden i övrigt i Dorotea.  
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RESULTAT 

Omgivningen till arbetsuppgifterna 

Arbetsklimat 
Femton av de sjutton respondenterna var positiva till arbetsklimatet på Samhall i Dorotea 

och flera av dessa nämnde att just detta hade stor inverkan på deras trivsel på arbetsplatsen.  

 
”Det är suveränt, jättebra det tycker jag. Du går inte hit och känner att måste jag 

gå hit igen, det har jag aldrig upplevt. Det är jätteviktigt.” 

 
”Det bästa möjliga. Vi har en fantastiskt fin stämning här och arbetsledarna – de är 

ju bara fantastiska!” 

 
Två av respondenterna hade en lite mer återhållsam inställning till arbetsklimatet och ansåg 

visserligen att den var bra men nämnde även att det fanns en del problem. 
 

”Har provat en massa arbetsplatser både inom industrin och inom offentliga 

förvaltningen och kommunalt. Jag måste säga att det är relativt gott här. Det finns 
lite gnissel här också.” 

 

Arbetstempo 
Tretton av de sjutton respondenterna var nöjda med arbetstempot på arbetsplatsen och 

berättade att de till stor del själva får ”påverka tempot”, arbeta efter sin egen ”förmåga” samt 

att de har möjlighet att ”ta en paus på fem minuter varje timma” om de blir trötta. 
 

Två respondenter tyckte att tempot på arbetsplatsen är lite för lugnt för dem. Två 

respondenter angav däremot att det är för stressigt på arbetet och hade svårt att hinna med 
allt arbete. 

  
“Det är beläggningen som styr. Det har blivit sämre med tiden, är mer stress på 

jobbet.”  

 
Arbetsgrupp, arbetskamrater och personalledare 

Samhall i Dorotea arbetar aktivt med att få arbetsgrupperna att fungera på ett bra sätt 

genom att de bland annat har infört arbetsväxling och gruppombud. Respondenterna fick 
svara på frågor om hur de upplevde att deras arbetsgrupp fungerade, vilken betydelse 

arbetskamraterna hade för deras utveckling samt hur kontakten med personalledaren 

fungerade.  
 

På frågan om hur respondenterna upplevde att deras arbetsgrupp fungerade svarade femton 
av respondenterna att den fungerade bra och gav positiva svar: ”… min arbetsgrupp fungerar 

bra, alla ställer upp bra”, ”Den är suverän” samt ”Fungerar utomordentligt bra, jag är nöjd.” 

 
”Man har ju sett resultat nu då det är mycket att göra, man kör ju övertid jämt. De 

flesta ställer upp och jobbar övertid fast man egentligen har saker att göra hemma och 

vill hem.” 
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Två av respondenterna var positiva till hur deras arbetsgrupp fungerade, men berättade 
ändå att det inte fungerade helt perfekt. Båda poängterade ändå att ”… det har blivit bättre” 

än det var tidigare. 

 
Då respondenterna fick berätta hur de såg på sina arbetskamrater och vilken betydelse de 

har så svarade sexton av respondenterna att arbetskamraterna är en viktig del i arbetet och 
att de ”… har stor betydelse” för trivseln samt att ”arbetslaget är en viktig bit i utvecklingen, man 

lär ju av varandra och det är ett lärande i sig att kunna jobba ihop.” ”De är väldigt viktiga, lika 

viktigt som jobbet.” ”Mycket kan vi lära av varandra, man kan fråga och få tips och idéer.” 
 

”Du skapar dig ett socialt nätverk via arbetsplatsen. Jobbet innebär inte bara att du 

får pengar till mat för dagen och tak över huvudet, du har ju en social gemenskap. 
På det sättet har de ganska stor betydelse.”  

 

”Arbetskamraterna är absolut viktiga. Vi har en gemenskap som är helt otrolig och 
det är ju så det ska vara. Vi är ett sammansvetsat team!” 

 

Bara en av respondenterna ansåg att arbetskamraterna inte hade lika stor betydelse. ”... 
arbetskamraterna har inte så stor betydelse, man har inte så mycket med dem att göra.” 

 
Samtliga respondenter upplevde att kommunikation och kontakt med personalledarna 

fungerade tillfredsställande och att de var lättillgängliga och lyhörda. Åtta av 

respondenterna nämnde att det har daglig kontakt med sin personalledare och alla sade att 
de känner att de har förtroende och får stöd från personalledaren.   

 

”Jag har kontakt med honom varje dag, är inga problem att få kontakt med honom. 
Jag känner förtroende och stöd, annars hade jag inte jobbat kvar här.” 

 

Samarbete/hjälpsamhet 
Att arbeta i en arbetsgrupp betyder att de flesta av medarbetarna ställs inför situationer där 

de behöver hjälp av sina arbetskamrater eller vice versa. Inom arbetsgruppen tyckte 

samtliga respondenter att samarbete och hjälpsamhet fungerade bra. 
 

”Vi hjälper så gott vi kan och frågar de som vi vet kan. Beroende på vad den andra 
kan, vi känner varandra väl och vet vad alla kan.” 

 

”Den tycker jag är bra, inga problem. Det blev mer eller mindre mer av det sen vi 
startade det här projektet, det blev nödvändigt att man frågade varandra. Man 

springer inte direkt till arbetsledaren utan försöker först lösa det i gruppen, och det 

tycker jag att vi gör.” 
 

”Det jag inte klarar av kan jag ju fråga någon annan och så kan de hjälpa till. På 

det viset är det ju ett kompromissande med varandra. Någon kanske har truckkort 
och kan hjälpa till att lyfta en pall. Om någon inte orkar ta i på ett ställe så kan 

man fråga någon annan som orkar. Eller någon kanske inte kan göra något så kan 
jag hjälpa den personen.” 
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På Samhall i Dorotea finns även ett samarbete mellan arbetsgrupperna där medarbetare kan 
hoppa in och hjälpa till i andra arbetsgrupper än sin egen om behov finns. Hälften av 

respondenterna upplevde att samarbetet och hjälpsamheten mellan grupperna fungerade 

bra medan den andra hälften inte var helt nöjd med hur det fungerade. 
 

”Det fungerar bra, inga problem. Vid de tillfällena är det arbetsledarna som 
bestämmer om någon ska gå in i en annan grupp och hjälpa. Men då frågar de om 

man vill, är inget måste, är alltid en diskussion.” 

 
Syn på utveckling 

Respondenterna fick svara på frågor angående hur de såg på sin egen utveckling, vilken 

betydelse det har för dem att få utvecklas samt vad de ansåg om utvecklingsmöjligheterna 
på Samhall i Dorotea.  

 

Då respondenternas individuella utveckling kom på tal tyckte femton av respondenterna 
att de hade utvecklats sedan de börjat sitt arbete på Samhall genom att de bland annat hade 

lärt sig diverse ”nya arbetsuppgifter”, fått ”fler arbetsuppgifter” och ”mer ansvar” än de hade 

från början.  
 

”… jag har lärt mig arbetsrotation, ta ut arbetskort och arbetsdokument och sen 
såklart olika maskiner. Jag har lärt mig en hel del.” 

 

”… har definitivt utvecklats inom det här eftersom jag inte jobbat med fabriksarbete 
tidigare. Har tagit truckkort, var aldrig något jag tidigare i mitt liv trodde att jag 

skulle göra, köra truck. Har även utvecklats inom data. … kontinuerligt har vi haft 

ritningskurser, det är något jag tyckte var omöjligt från början men nu kan jag. … 
nu kan jag även köra stanslinen själv där du måste kunna gå in och ändra och mäta 

själv.” 

 
”Jag tillhör de lite äldre i gruppen och har mycket erfarenhet, men jag har även lärt 

mig mycket av de andra, exempelvis ritningslära som jag inte hållit på med innan.” 

 
Några av respondenterna såg även utveckling på det personliga planet. 

 
”En hel del har utvecklats. Man var hemskt osäker från början, men man har vuxit 

in i kostymen…”  

 
”… är inte lika feg som förut, jag kan visa vem jag är.” 

 

Två av respondenterna ansåg inte att de hade utvecklats på Samhall. Båda arbetade eller 
hade arbetat i svetsgruppen där arbetsuppgifterna i huvudsak består av svetsning av diverse 

produkter. Ytterligare en respondent som arbetade i svetsgruppen nämnde att 

utvecklingsmöjligheterna är få inom svetsning även om han tyckte att han själv hade 
utvecklats.  
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”Har i stort sett samma uppgifter nu som jag haft tidigare så nej. Det kan vara 

viktigt att utvecklas i arbetet. Utvecklas mer vill man väl alltid men det är svårt att 
veta hur och på vilket sätt.” 

 

En annan svetsare pratade om sin utveckling på följande sätt: 
 

”En del saker har blivit sämre som till exempel tidigare kunskaper inom svets som 
inte använts här, man tappar kunskaperna då. Andra saker har blivit bättre, det 

som man jobbar med här.” 

 
Samtliga respondenter angav att det är ”viktigt att få utvecklas” i arbetet, några nämnde ändå 

att just för dem hade det inte så stor betydelse. 

 
”Om man inte utvecklas… ja, då står man ju still. Att gå på en arbetsplats och inte 

känna att man får nya tänkesätt och nya planer, det skulle kännas mindre roligt.” 

 
”Jag tror det är lika viktigt för allihop att utvecklas. Det beror på hur mycket man 

vill, man växer som person då.” 

 
Nio av de sjutton respondenterna tyckte att det finns goda möjligheter att utvecklas på 

Samhall i och med att det kommer nya arbetsuppgifter som ”ställer högre krav” och de 
anställda får ”ta mer ansvar”. Några sade att det ”… alltid finns något nytt att lära”. 

 

”Jag utvecklas ju varje dag så jag känner att jag blir en ny människa varje dag, jag 
lär mig alltid något nytt.” 

 

Som ett exempel på hur de har möjlighet att utvecklas berättade flera respondenter om att 
de får gå kurser och utbildningar där nya inlärningstillfällen ges. För de som arbetar på 

Samhall ska 10% av arbetstiden ägnas åt utbildning eller kurser så samtliga respondenter 

hade fått någon typ av utbildningen eller hade fått närvara på kurser. 
 

”Jag har gått kurser i arbetsmiljö, facklig grundkurs samt en påbyggnadskurs. Det är 

något man har nytta av i sitt arbete, man är mer medveten och fick ett hum om 
sådan man ej tänkt på tidigare.” 

 
De resterande åtta respondenterna ansåg inte att de kunde ”… nå så mycket längre i 

utvecklingen…” och några nämnde att de var ”… för gammal för att utvecklas mer…” på 

Samhall än de redan hade gjort.  
 

Mål  

Tretton av de sjutton respondenterna angav att de visste vilka mål de arbetar mot i 
verksamheten och att de ”… kontinuerligt får information” om hur de ligger till i processen, 

dels på arbetsplatsträffar men även direkt från arbetsledaren vid olika tillfällen. De 

resterande respondenterna ansåg inte att de alltid var fullt medvetna om målen på 
arbetsplatsen och att det ibland var ”… lite sisådär med informationen.”  
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På frågan om respondenterna har något mål med sitt arbete angav flera till att börja med att 

de inte har det, men vid eftertanke sade ändå samtliga att de har olika mål i form av allt 
från att ”utföra arbetsuppgifterna på ett bra sätt”, ”att må bra”, ”utforma en bra arbetsmiljö”, 

strävan mot ”pensionen” till att de vill ”göra en övergång”. Många av dem tänkte bara inte 

aktivt på att det är just mål de har i sitt arbete.  
 

”… bara raksträckan kvar så målet är att arbeta fram till pensionen. … i min ålder 
går det inte att ha några andra mål. Det är inte viktigt att ha några mål, målet är ju 

att ha ett arbete och att jag ska klara av det.” 

 
”Nej, jag gör det som jag blir tillsagd det är inget jag går och klurar på… … ja, 

men att lära sig olika maskiner är ett mål och det diskuterar vi sedan på 

utvecklingssamtalen om hur mycket vi kan nu. Jag tror att jag hade ett mål att hitta 
ett arbete utanför Samhall när jag började här, … men med tiden har det målet 

försvunnit. I och med att jag inte klarar av att göra allt som till exempel tunga lyft 

så tror jag inte att det skulle fungera lika bra på andra arbetsplatser, då blir jag 
beroende av att andra kan hjälpa. Här vet jag att det finns folk som hjälper.” 

 

”… sen även må så gott som möjligt själv och ha så trevligt som möjligt. Arbetet i 
sig är ju ett mål, det är inte kul att vara arbetslös. Har du ett arbete att gå till som 

du trivs med så mår du bra.”  
 

Båda respondenterna som gjort övergångar berättade att de på Samhall ”… strävade efter att 

få göra en övergång.” Även fem av respondenterna som arbetade på Samhall nämnde just 
utslussning som sitt stora mål i arbetet.  

 

”Ja, har som mål att få arbete utanför Samhall om det finns möjligheter och 
förutsättningar.” 

 

Respondenterna fick även berätta vilken betydelse de ansåg att mål har för dem i deras 
arbete. Där tyckte alla att mål i arbetet är viktigt, flera nämnde att det är viktigt för ”… 

annars utvecklas man inte” och att det är ”… viktigt att ha ett mål att sträva mot” eftersom de 

”… alltid vill ha något nytt att lära”.  Dock menade en del av dem att det inte var så viktigt 
för just dem själva att ha ett mål.  

 
Möjlighet till övergång 

Respondenterna tillfrågades om de själva har/hade som mål att få ett arbete utanför 

Samhall samt vilken syn de har på möjligheterna att få ett arbete utanför Samhalls regi.  
 

Sju av respondenterna angav att de hade som mål att finna ett arbete utanför Samhall 

medan fem sa att de inte alls har det i åtanke. Fem av respondenterna sade att de gärna vill 
ha ett arbete utanför Samhall men att det beror på vad för typ av arbete det är i sådana fall 

och att de inte var beredda att ta vilket jobb som helst.  

 
”Det finns en viss möjlighet att få arbete utanför Samhall, men det måste ju vara 

något inom verkstadsmekaniska om jag inte vill städa några soplådor.”  
 



20 

Nio av de sjutton respondenterna var i varierande grad positiva om möjligheterna att få 

jobb utanför Samhall, några trodde att det finns en god möjlighet att få jobb i annan 
verksamhet medan andra ansåg att möjligheten visserligen finns men att det beror på 

faktorer som kontakter, vilken typ av arbete som önskas och att ha lite tur. 

 
”Chansen finns helt klart att få jobb utanför Samhall. Jag tror mycket det beror på 

tur och om man känner arbetsgivaren. Det tror jag har stor betydelse på ett sådant 
här ställe.”  

 

Åtta av sjutton respondenter ansåg inte att möjligheterna att få jobb i annan verksamhet 
var goda. Respondenterna angav orsaker som den begränsade arbetsmarknaden ”… 

möjligheterna att få arbete utanför Samhall är relativt begränsad, det är en kärv arbetsmarknad…”, 

svårigheter att få jobb då de har handikapp ”… finns inga möjligheter för mig att få arbete 
utanför, ingen arbetsgivare vill ha en sådan.” samt att åldern påverkar chanserna ”… obefintligt 

för min del, har med åldern att göra.” 

Arbetsuppgifternas utformning 

Uppgiftens variation 
Resultatet av intervjuerna visar att femton av de sjutton respondenterna ansåg att arbets-

uppgifterna hade en god variation. Fem respondenter nämnde att det är varierande tack 

vare arbetsväxlingen som tillämpas i de flesta arbetsgrupper, vilket följande citat belyser: 
 

”Varierande, eftersom vi flyttar mellan olika maskiner. Bra, eftersom det är 

omväxlande och man slipper stå vid samma maskin dag ut och dag in. Står man 
exempelvis vid en kantpress så blir det tungt, då står man där i ungefär två timmar 

sen kan man gå därifrån och få ställa sig vid en annan maskin istället…” 

 
Samtliga som deltagit i Attack 2005 nämnde en klar förbättring efter projektet och att den 

ökade arbetsroteringen bidragit till att arbetsuppgifterna blivit mer varierande.  
 

”Vi har förändrat mycket genom Attack 05, hela arbetssättet och hela verkstaden 

har förändrats genom det arbetssättet. Vi roterar runt så arbetsuppgifterna blir 
varierande.” 

 

Två av respondenterna upplevde inte att arbetsuppgifterna var speciellt varierande. Arbets-
gruppen som arbetar med svetsning har i huvudsak som arbetsuppgift att svetsa vid sina 

svetsbås. Det går visserligen att rotera mellan båsen och på så sätt få svetsa olika produkter, 

men flera av de anställda ansåg ändå inte att det bidrog till någon större variation. En 
svetsares röst om arbetsuppgifternas variation: 

 
”Enformigt ibland och kan många gånger vara ganska tråkigt.”  

 

Uppgiftens identitet 
I de arbetsgrupper där arbetsväxling fungerar erbjuds de anställda att få en relativt bra 

helhetsbild av verksamheten då de får möjlighet att arbeta med produktens olika delar i allt 

från att lägga in ritningen i maskinen till att tillverka den färdiga produkten. Observationer 
av verksamheten visade att den är inrymd i en stor öppen mekanisk verkstad där samtliga 



21 

har tillgång till verksamhetens olika arbetsstationer. Det ger bra förutsättningar för de 

anställda att få en överblick över produktionen. Fjorton av de sjutton respondenterna ansåg 
att de fick en bra helhetsbild av produkten de tillverkade med en tydlig början och ett 

tydligt slut. En anställds syn på hur hela arbetsplatsen fungerar tillsammans:  

 
”Det mest viktiga är att vi tillsammans gör ett arbete inte bara vår arbetsgrupp utan 

alla tillsammans. Vi är som kugghjul som går in i varandra.” 
 

Uppgiftens betydelse 

Då de anställda på verkstaden i huvudsak arbetar med att tillverka mekaniska produkter 
fick de frågan om hur viktigt och vilken betydelse de anser att deras arbete har för att ge 

en bild av vilket värde de anser att arbetet de utför har.  

 
Samtliga respondenter svarade att de på ett eller annat sätt ansåg att deras arbete var 

betydelsefullt. De ansåg att deras arbete var viktigt för att få hela produktionen att fungera 

och såg sitt bidrag till slutprodukten. 
 

”… har även varit och tittat på olika kunders verksamheter, … bara för att få en 

bättre bild av hur viktig produkten jag gör är.” 
 

Respondenterna fick även berätta om hur de uppfattade att omgivningen såg på deras 
arbete på Samhall, hur omgivningen värderade deras arbete. Tre av respondenterna talade 

om stämpeln som Samhall har eller har haft om att det enbart skulle vara en verksamhet 

för människor med stora handikapp, men de nämnde även att den stämpeln är på väg att 
tvättas bort och att Samhall nu anses vara som vilket arbete som helst. Lönen nämndes 

även som en faktor som gör att Samhall får lägre status. 

 
”Jag har då inte märkt något negativt, när det gäller Samhall har det ju varit 

förknippat med en huvudlös verkstad gammalt i tiden, de har ju fått en stämpel på 

sig att de som jobbar på Samhall de har ju något stort handikapp. Men här är det ju 
inte så, det är som vilken vanlig verkstad som helst.” 

 

”Andra tycker det är bra att man har ett jobb, men många vet att det är lägre lön 
här än på andra arbetsplatser.” 

 
Självständighet 

Tolv av de sjutton intervjuade ansåg att de har ett självständigt arbete med möjlighet att 

påverka hur arbetsuppgifterna ska se ut. Följande citat illustrerar detta:  
 

”Det är ju ganska fritt, man planerar ju själv. Får ju vara med och påverka 

hur arbetsuppgifterna ska se ut, bestämmer ju själv hur man ska lägga upp 
dagen.” 

 

Flera av respondenterna påpekade att ”… arbetsledaren har huvudansvaret, men sen hur vi 
lägger upp det under veckan får vi bestämma själv…” och att arbetsuppgifterna styrs efter vilka 

produkter det är som ska tillverkas för tillfället och att de ”… måste ändå prioritera det som är 
viktigast.” Flera berättade även att det är gruppombudet som har den största möjligheten 
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att påverka. Eftersom de flesta får möjlighet att regelbundet vara gruppombud så får de 

också regelbundet möjlighet att gå in och påverka lite extra.  
 

”Ja, jag känner att jag kan påverkar hur mina arbetsuppgifter ska se ut, genom att 

vi är gruppombud en vecka så då kan man ju påverka. Man har en dialog med 
arbetsledaren då.” 

 
”… är gruppombudet som bestämmer. Vilken arbetsuppgift man får göra anpassas 

efter vad man klarar av, det är individuellt. Kanske en person klarar av en sak men 

en annan klarar en annan sak. Man får anpassa sig och kompromissa med 
varandra.” 

 

Fem av respondenterna ansåg att de bara hade lite eller inte alls någon frihet i arbetet eller 
möjlighet att påverka arbetsuppgifterna eftersom deras arbete styrs av andra. 

 

”… kan egentligen inte påverka mina arbetsuppgifter eftersom det är de andra som 
påverkar dem. Jag kan definitivt inte lägga upp arbetet som jag vill.” 

 

”… får inte påverka hur arbetsuppgifterna ska se ut eftersom vi får beställningar med 
ritningar på hur allt ska se ut, de måste vi ju följa.” 

 
Feedback 

På frågan om hur de anställda upplevde att de får feedback på sitt utförda arbete svarade 

tolv av de sjutton respondenterna att de får ”… bra feedback från både personalledaren och 
arbetskamraterna.”  

 

”Hinner vi göra allt som vi ska och gör det bra så får vi höra att vi har varit 
duktiga. Vi får även veta om vi gjort något fel.” 

 

Sex av respondenterna tyckte även att arbetet och ”… produkten i sig ger feedback” som de 
är tillfreds med. 

 

”Är något fel så får man ju veta det, det syns när det är bra.” 
 

”Det ser jag ju själv om det fungerar, då vet jag ju om jag gjort ett bra arbete.” 
 

Tre respondenter påpekade att de saknar positiv feedback, de får feedback men då oftast 

när något är fel.  
 

”Så fort någon gjort fel så får man veta det. Är lite svårare med positiv kritik.” 

 
Två respondenter hade en mer tveksam inställning till hur mycket feedback de får och 

tyckte att de får feedback ”… ibland, men inte så ofta”. 

Attack 2005 

Fyra av respondenterna medverkade i projektet Attack 2005; tre tillhörde arbetsgruppen i 
vilken projektet genomfördes och en fungerade som resurspersonen i projektet. 
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Respondenterna fick svara på frågor om hur de upplevde projektet och hur projektet hade 

påverkat deras arbetssituation idag.  
 

Attack 2005 hade fokus på att höja kompetensen hos de anställda samtidigt som en ökad 

arbetsväxling infördes. Följande citat beskriver vad Attack 2005 innebar för arbetsgruppen:  
 

”… arbetsgruppen förändrades så att den fick en bredare kompetens än tidigare då 
de arbetsväxlade och de fick ett mer växlande jobb.”  

 

Det fanns en tanke om att medarbetarna skulle arbetsväxla innan Attack 2005, men det 
”… har tidigare bara fungerat då arbetsledaren kommit och sagt att det är dags att växla.” Innan 

projektets början kunde anställda få stå en lång tid vid samma maskin ”… man var mer låst 

vid en eller två maskiner, den körde man i 6-7 timmar om dagen.” Men i och med att 
arbetsväxlingen organiserades efter ett schema kan de anställda idag ”… köra 4-5 maskiner 

under en dag och står 1-2 timmar per maskin.” Det har bidragit till att de medverkande i 

arbetsgruppen anser att ”… variationen i arbetsuppgifterna har blivit bättre sen vi gjorde om i 
arbetsgruppen, förut stod du ju i samma maskin. Då var allt mer sårbart också.” 

 

En respondent beskrev att kompetenshöjningen i samband med projektet gick till som så 
att: ”… vi började lära varandra i maskinerna, olika arbetsuppgifter och produkterna. Vi utvecklade 

varandra och tog hänsyn till varandra och lyssnade på varandra, alla fick använda sin kunskap.”   
 

Även gruppombudet fick en mer central roll i och med arbetet med Attack 2005, flera 

upplevde att gruppombudet tidigare ”… hade diffusa arbetsuppgifter och visste som inte riktigt 
vad man skulle göra. Det är först efter Attack 2005 som gruppombudet började fungera riktigt bra.” 

Under projektets gång fick alla möjlighet att vara gruppombud och hade klara riktlinjer 

över hur det arbetet skulle utföras. En medarbetare beskrev arbetet som gruppombud: 
 

”Om jag är gruppombud så fördelar jag arbetet under hela dagen. Man är på en 

maskin i 2 timmar i stöten, sen finns det ett block därute där jag skriver upp var alla 
ska stå och då försöker jag variera så att det blir en rotation. Som gruppombud är du 

den som har kontakt med arbetsledaren och förmedlar vad de i gruppen vill/har att 

säga.” 
 

Samtliga deltagare som intervjuades var enbart positiva till införandet av det nya 
arbetssättet som Attack 2005 innebar. Alla berättade att de var lite tveksamma till att börja 

med men att de allt eftersom blev mer och mer positivt inställda då de upptäckte en 

förbättring i arbetsförhållandena, vilket följande illustrerar:  
 

”Från början var jag skeptisk som så många andra, men med tiden så var det mer 

ordning och reda inom gruppen. Alla vet vad de ska göra på morgonen och kan sen 
gå och läsa och se vad man ska göra.” 

 

Andra fördelar med projektet som respondenterna talade om är att de nu är ”… 
mer uppmärksam på varandra, kan någon inte göra något så går man dit och hjälper”. Den 

ökade kompetensen innebar att de ”… fick mer att göra och större ansvar, det är 
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positivt!” En annan medarbetare berättade att: ”… vi kom varandra närmare och fick 

lära av varandra och utvecklades på det viset allihop.” 
 

Även om själva projektet Attack 2005 har tagit slut pågår ändå arbetssättet 

fortfarande: ”… det är en process som aldrig tar slut!” 
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DISKUSSION 

 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka vilka psykologiska faktorer i arbetet som 
legat till grund för att Samhall i Dorotea framgångsrikt fått anställda att övergå till andra 

verksamheter utanför Samhall. Arbetet har fokuserat på kompetensutveckling i form av 

lärande samt motivation till utveckling. De faktorer som studerats är omgivande 
förutsättningar för utveckling och arbetsuppgifternas utformning. Det har även gjorts en 

analys av vilken inverkan arbetet med Attack 2005 haft på verksamheten. 

 
Arbetet utgår från Ellströms teori (1992) som tar upp ett antal grundläggande faktorer i 

organisationens uppbyggnad som kan påverka möjligheterna till lärande. En annan central 

teori är Hackman och Oldhams (1980) Job Characteristics Model som anger att 
arbetsuppgifternas utformning kan påverka hur motiverad en individ är att utvecklas i sitt 

arbete.   
 

Resultaten visade att framgångsfaktorer hos Samhall i Dorotea går att finna i det positiva 

arbetsklimatet på arbetsplatsen och samarbetet inom arbetsgrupperna. Arbetssättet som 
projektet Attack 2005 bidrog med har influerat en stor del av verksamheten på ett positivt 

sätt och öppnat upp för utvecklingsmöjligheter hos de anställda. 

Omgivningen till arbetsuppgifterna  

Arbetsklimat 
Övervägande delen av respondenterna var mycket positiva till klimatet på arbetsplatsen 

och flera berättade att det var anledningen till att de trivdes där. Flera respondenter 

nämnde även att det är en väldigt bra stämning på arbetsplatsen och högt till tak. I 
arbetsgrupperna accepterades det att alla är olika och klarar olika mycket. De två 

respondenter som var tveksamma till arbetsklimatet berättade ändå att det blivit mycket 

bättre men att det fortfarande finns förbättringar som kan göras på det området. Att 
arbetsklimatet är viktigt för trivseln råder ingen tvekan om på Samhall i Dorotea. Frågan är 

om ökad trivsel leder till ökad motivation till utveckling? Stöd för det går att finna hos 

Hackman och Oldham (1980) som skriver att tillfredsställelse med arbetsförhållandena 
bidrar till att individer får en mer positiv inställning till arbete med utvecklingspotential.  

 

Ellström (1992) skriver att klimatet och kulturen på en arbetsplats antingen kan främja eller 
hindra utvecklingen av individen. Det är viktigt att det finns en kultur som uppmuntrar 

lärande och ger utrymme för införande av nya arbetssätt. Arbetet med Attack 2005 innebar 
ett införande av ett nytt arbetssätt, till att börja med bara i en arbetsgrupp, men senare även 

till viss del i de andra arbetsgrupperna. De visar på en vilja hos organisationen att förbättra 

arbetsförutsättningarna för de anställda. De anställda har även möjlighet att gå kurser, 
utbildningar eller lära upp sig ytterligare i verksamheten om önskemål om det finns. 

Förutsättningar och möjligheter finns att utvecklas och lära, men ansvaret för om det blir 

så ligger hos individen att själv vilja utvecklas och ta de chanser som ges. 
 

Arbetstempo 

De flesta av respondenterna var nöjda med arbetstempot och ansåg att de hade möjlighet 
att påverka det. Två respondenter tyckte det var för lugnt medan två andra tyckte det var 
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för stressigt. Upplevelsen av arbetstempo beror troligen till stor del på vilken arbetsgrupp 

individerna tillhörde. Svetsgruppen hade exempelvis väldigt hög arbetsbelastning vid 
tillfället för intervjuerna och medarbetarna hade möjlighet att arbeta över om de själva ville 

det. De andra medarbetarna berättade att de har möjlighet att ta paus vid behov och att det 

är accepterat att alla arbetar utifrån sin egen förmåga. Det öppnar upp för 
utvecklingsmöjligheter enligt Ellström (1992) som menar att det är viktigt för den 

personliga utvecklingen att medarbetare har möjlighet att påverka faktorer som 
arbetstempo och arbetstider.  

 

Arbetsgrupp, arbetskamrater och personalledare 
Hackman och Oldham (1980) skriver att tillfredsställelse med arbetsledare och medarbetare 

på arbetsplatsen bidrar till att individen är mer positivt inställd till utvecklande arbete. 

Samtliga tyckte att arbetsgruppen fungerade bra, två av dem påpekade att det blivit bättre 
men fortfarande inte fungerade helt problemfritt.  

 

Resultaten visar att arbetskamrater hade stor betydelse för den övervägande delen av 
respondenterna i studien. Arbetskamrater bidrar till ökad trivsel på arbetsplatsen och har en 

viktig social funktion samt har betydelse för möjligheterna till utveckling i arbetet då de 

anställda till stor del lär av varandra.  
 

Personalledaren har en viktig roll i arbetet med att utveckla individerna och öppna upp 
möjligheter för att göra övergång. Personalledaren ger feedback, hjälper till att motivera 

för övergång och öppna upp möjligheter. Samtliga tillfrågade var väldigt nöjda med sin 

personalledare och dennes arbete och ansåg att de hade en god kontakt samt att denne var 
lättillgänglig. Respondenterna berättade att de på utvecklingssamtalen diskuterar möjlighet 

till övergång och vidare utveckling.  

 
Mängden feedback som respondenterna fick från personalledare och arbetskamrater var 

relativt god då tolv av de sjutton respondenterna tyckte att de fick god feedback. Dock 

saknade några positiv feedback och ansåg att det oftast bara får feedback då något är fel.   
 

Samarbete/hjälpsamhet 

Samtliga respondenter angav att samarbete och hjälpsamhet fungerade bra i den egna 
arbetsgruppen. Mellan arbetsgrupperna var det delade meningar där en del menade att det 

fungerade jättebra och andra tyckte att samarbetet inte var tillfredsställande. Enligt Ellström 
(1992) bör arbetsuppgifter främja och uppmuntra samarbete och kontakt med andra 

människor för att ha hög lärandepotential. Då de anställda tillhör arbetsgrupper där ett 

samarbete krävs och individerna är beroende av varandras arbetsinsatser anses arbetet på 
Samhall i Dorotea främja både samarbete och kontakt med andra människor.  

 

Utveckling 
Av intresse var att undersöka vilken syn de anställda hade på sin egen utveckling och sina 

utvecklingsmöjligheter på Samhall. Majoriteten av respondenterna svarade att de kunde se 

att de hade utvecklats sedan de hade börjat arbeta på Samhall, både rent kunskapsmässigt 
och på det personliga planet.  
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Ellström (1996) skriver att det är av betydelse att individen har tillgång till de 

inlärningstillfällen som arbetet erbjuder för att främja lärande. För att de anställda ska 
utvecklas och höja sin kompetens förutsätter det att det finns möjligheter till det i 

verksamheten samt motivation till att utvecklas. Drygt hälften av respondenterna ansåg att 

det fanns goda möjligheter till vidareutveckling på Samhall medan de övriga inte trodde att 
de kunde utvecklas mer. Det är viktigt att ha i åtanke att alla anställda inte har ett stort 

behov av att utvecklas och att många är nöjda med sitt arbete på Samhall och därför inte 
heller har något behov av att söka sig vidare till andra anställningar. Det var främst de som 

närmade sig pensionsåldern och de som hade varit länge på Samhall som inte såg något 

större värde i att utvecklas. Stöd för detta går att finna hos Hackman och Oldham (1980) 
som skriver att individer med ett lägre utvecklingsbehov ofta inte ser något värde i de 

utvecklingsmöjligheter som ett arbete erbjuder.  

 
Mål 

Större delen av respondenterna menade att de var medvetna om verksamhetens mål, att de 

regelbundet fick information om det på arbetsplatsträffar och av personalledaren och att de 
var medvetna om vad som krävs av dem i arbetet. Ellström (1992) skriver också att det är 

av betydelse att en verksamhet har klara, tydliga och sammanhängande mål för att 

underlätta individers motivation och möjligheter att lära. Utifrån detta perspektiv har de 
anställda på Samhall i Dorotea relativt goda förutsättningar för att vara motiverade att 

utvecklas.  
 

Det som däremot är lite mer oklart är de anställdas individuella mål. Många tänkte inte 

aktivt på om de arbetar mot något mål utan angav att de bara vill utföra ett så bra arbete 
som möjligt och må bra. Sådana mål kan i sig vara nog så viktiga då prestation och 

välmående ändå är något som de flesta arbetsplatser lämpligen bör sträva mot. Alla 

respondenter tyckte dock att det var viktigt att ha mål att arbeta mot för att utvecklas och 
ha något att sträva mot i arbetet.  

 

Möjlighet till övergång 
För att möjligheten att göra en övergång överhuvudtaget ska existera måste individen på 

ett eller annat sätt ha en vilja att slussas ut. Sju respondenter angav att det är ett aktivt mål 

de har/hade i sitt arbete, fem angav att det helt och hållet beror på vilket jobb de skulle få 
utanför och fem respondenter sade att de inte är intresserade av att göra någon övergång. 

De sju respondenter som strävade mot övergång hade antingen gjort övergång eller var på 
god väg att göra det. Dessa individer hade kommit så långt i sin utvecklingsprocess att de 

såg att möjligheten att få något annat jobb fanns.  

 
Drygt hälften av respondenterna trodde att det fanns möjligheter att få arbete i annan 

verksamhet medan de övriga inte trodde att chanserna var speciellt goda. Noteras bör att 

de som inte såg några möjligheter till stor del var individer som bara hade något år kvar till 
pensionen eller hade så pass besvärliga funktionshinder att de inte trodde att de skulle 

kunna arbeta på något annat ställe. 

 
De som varit ute på praktik eller hade varit uthyrda såg större möjligheter än de som 

enbart hade arbetat på Samhall. Det beror troligen på att de hade sett att de har förmågan 
att arbeta på andra ställen. Flera poängterade även att praktik är en bra möjlighet att få 
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kontakter ute i arbetslivet. De anställda får då en fot in i någon annan verksamhet och 

även en möjlighet att visa sin kompetens för arbetsgivaren. Nackdelen med praktik är att 
praktikanterna gör samma arbete som övriga anställda men för sämre lön och det kan vara 

en anledning till att några inte var intresserade av att gå ut på praktik.  

Arbetsuppgifternas utformning 

Uppgiftens variation 
Såväl Ellström (1992) som Hackman och Oldham (1980) betonar vikten av att utförandet 

av arbetsuppgifterna ska erbjuda möjligheter till variation för att ha en lärandepotential. 

Majoriteten av respondenterna angav att deras arbetsuppgifter erbjuder en god variation. 
Grunden till det ligger i att arbetsväxling fungerar på ett tillfredsställande sätt på 

arbetsplatsen. Eftersom övervägande delen av arbetsgrupperna växlade utifrån scheman är 

det klart och tydligt för var och en var de ska arbeta. Arbetsväxlingen hade börjat fungera 
allt bättre sedan arbetet med Attack 2005 genomfördes. Trots att det bara var en av 

arbetsgrupperna som medverkade i projektet har just denna del av projektet influerat större 
delen av verksamheten. Det råder nu struktur kring arbetsväxlingen och det var för 

medarbetarna ett naturligt inslag i deras arbete. Att strukturera upp arbetsväxlingen genom 

roteringsscheman är ett bra sätt att klargöra hur alla ska arbeta samt minska oenigheter 
kring arbetsplacering. Svetsgruppen som i huvudsak har svetsning som arbetsuppgift ansåg 

inte att arbetsrotering skulle ge dem någon större variation och arbetar därför inte i lika 

stor utsträckning med arbetsväxling. Svetsarna skulle visserligen kunna hoppa in och arbeta 
i andra delar av verksamheten för att öka variationen i arbetet, men vid intervjutillfället var 

trycket stort på just svetsarna och de hade redan svårt att hinna med allt svetsarbete. 

 
Uppgiftens identitet 

Resultaten visar att medarbetarna på Samhall i Dorotea fick en relativt bra helhetsbild av 

produkterna som de tillverkar. Arbetet med Attack 2005 bidrog till en ökad helhetsbild 
där det främst var arbetsväxlingen som gav medarbetarna möjlighet att arbeta med flera 

delar av produktionen. Att några av respondenterna var mindre tillfredsställda med 
helhetsbilden skulle kunna bero på att medarbetarna i verkstaden oftast arbetar med att 

tillverka mindre komponenter till större produkter, exempelvis stödben till husvagnar. 

Medarbetarna på Samhall tillverkar hela stödbenet men inte resten av husvagnen, många 
angav ändå att de har en bra bild av användningsområdet får sin produkt och i 

verksamheten erbjuds en överblick av hela tillverkningsprocessen av själva stödbenet. 

Hackman och Oldham (1980) skriver att medarbetare får en bättre helhetsbild av 
produkten om den har en tydlig början och ett tydligt slut samt att de upplever större 

meningsfullhet i arbetet om de får tillverka en hel produkt. 

 
Uppgiftens betydelse 

Den här faktorn innebär enligt Hackman och Oldham (1980) att arbetet har någon form 
av värde eller påverkan på andra människors psykiska eller fysiska välmående, i 

organisationer eller omgivningen omkring. Uppgiftens betydelse i meningen att det skulle 

påverka andra människors liv är svår att se i ett arbete på en verkstad där arbetet i huvudsak 
handlar om att tillverka mekaniska produkter. Medarbetarna arbetar inte direkt mot andra 

människor och produkterna som de tillverkar kommer visserligen att användas av andra 

människor men knappast ha någon betydande inverkan på deras säkerhet, välbefinnande 
och hälsa. Men arbetet i sig kan ändå tyckas ha ett värde då medarbetarna vet att de 
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tillverkar produkter som är viktiga för deras kunder. De känner ett ansvar gentemot 

kunder och företaget för att produkten tillverkas och har hög kvalitet. Arbetet har även ett 
socialt värde för många medarbetare och deras omgivning värderar arbetet på så sätt att de 

är glada över att de faktiskt har ett arbete. Flera angav dock att omgivningen kan värdera 

arbetet på Samhall lägre än andra arbeten eftersom de är medvetna om att lönen där oftast 
är lägre samt att en del har den felaktiga bilden att Samhall endast är till för de med stora 

funktionshinder. 
 

Självständighet 

Enligt Hackman och Oldham (1980) är en förutsättning för att medarbetarna ska känna ett 
ansvar i arbetet att arbetsuppgifterna erbjuder självständighet i form av frihet, oberoende 

och påverkansmöjligheter. Större delen av respondenterna berättade att de upplevde sitt 

arbete som självständigt, men att huvudansvaret ligger hos arbetsledaren. Det är 
gruppombudet som har störst ansvar i arbetsgruppen och som är den som lägger upp 

arbetet och planerar de andras arbetsdag. I och med att rollen som gruppombud roterar 

bland de flesta i arbetsgruppen så får också samtliga regelbundet mer ansvar och 
möjligheter att påverka. Några av respondenterna ansåg dock inte att de hade någon större 

frihet och möjlighet att påverka arbetsuppgifterna eftersom de styrs av vad som är aktuellt i 

produktionen för tillfället.  
 

Feedback 
När Hackman och Oldham (1980) talar om feedback menar de den mängd respons som 

själva arbetsuppgiften i sig ger. Respondenterna fick svara på hur bra de tyckte att själva 

arbetet gav feedback men även hur de överlag såg på mängden feedback i arbetet och då 
även från medarbetare och personalledare. Lite mindre än hälften av respondenterna ansåg 

att arbetet i sig ger bra feedback. Upplevelsen av mängden feedback en produkt ger skulle 

kunna påverkas av erfarenhet, om individen har lång erfarenhet av tillverkning av 
mekaniska produkter är det sannolikt lättare att avgöra huruvida produkten är korrekt än 

om individen har liten erfarenhet av den här typen av arbete. En större andel respondenter 

sade att de är nöjda med den feedback de får från personalledare och arbetskamrater.  

Betydelsen av Attack 2005 

Resultaten visar att införandet av arbetssättet som Attack 2005 bidrog med har varit ett 

lyckat inslag i arbetet på Samhall i Dorotea. Samtliga deltagare i projektet hade enbart 

positiva åsikter om det och trots att nackdelar efterfrågades kunde ingen komma på någon 
sådan. 

 

Upplägget som Attack 2005 hade får även stöd i de aktuella teorierna. Ellström (1992) 
skriver om behovet av integration mellan att lära i arbetet och planerad utbildning där 

kunskap bäst erhålls om arbetet innehåller både någon typ av teoretisk utbildning och 
praktisk inlärning. Attack 2005 erbjöd både möjlighet till att lära i arbetet genom att de 

anställda fick lära av varandra på plats vid maskinen, och planerad utbildning i form av 

teoretisk kunskap i samband med upplärningen. Resultatet av arbetet med att höja 
kompetensen hos medarbetarna visade på en kompetenshöjning på 58 procent. Det 

resultatet bekräftar att projektets inlärningsmetod fungerade på ett utmärkt sätt. En 

intressant aspekt är att många var skeptiska till möjligheten för medarbetarna att lära sig så 
pass många maskiner och farhågor för stora maskinhaverier förekom, men inget sådant 
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inträffade och arbetsledaren hade fullt förtroende för sin arbetsgrupp i detta avseende, 

vilket är en av anledningarna till att de lyckades införa det nya arbetssättet.   
 

Ellström (1996) skriver att lärande, å ena sidan, innebär och förutsätter en anpassning till 

existerande förhållanden, uppgifter och problem och, å andra sidan, ett ifrågasättande och 
överskridande av det redan givna och etablerade. Arbetet med Attack 2005 är ett bra 

exempel på en kombination av dessa två aspekter då det för medarbetarna handlade om att 
anpassa sig till existerande förhållanden genom att produkterna skulle tillverkas som 

tidigare trots projektet. Medarbetarna utsattes även för ett överskridande och ifrågasättande 

av det givna och etablerade genom att de samtidigt skulle införa ett nytt arbetssätt och lära 
sig nya delar i arbetet. 

 

Även Hackman och Oldhams (1980) Job Characteristics Model är applicerbar på arbetet med 
Attack 2005. Individens inre motivation beror på ett samspel mellan arbetsuppgifternas 

utformning, individens upplevelse av arbetet och individuella faktorer. En analys av 

betydelsen av Attack 2005 för de olika faktorerna:  
 

Variation – I och med att arbetsväxling var ett centralt moment i Attack 2005 där 

medarbetarna fick bedriva arbetsrotation i sitt arbete utifrån ett schema erbjöds 
deltagarna en god variation i sitt arbete. Medarbetarna behövde aldrig stå längre än 

2 timmar vid en och samma arbetsstation.  
 

Helhetsbild – I samband med den ökade arbetsväxlingen fick medarbetarna 

möjlighet att arbeta med fler delar av produktionen och erbjöds därmed en ökad 
helhetsbild av tillverkningsprocessen. Kompetensökningen som innebar att de 

anställda fick möjlighet att lära sig allt från att lägga in ritning i maskinen till att 

tillverka produkten bidrog även till en bättre helhetsbild och delaktighet i hela 
delen av tillverkningen av en produkt.  

 

Betydelse – Tros ej ha ökat i samband med Attack 2005.  
 

Två av de tre första faktorerna har definitivt ökad i samband med projektet, fastän det är 

tveksamt om den tredje faktorn ökat kan det enligt Hackman och Oldham (1980) räcka 
med att två av faktorerna är tillfredsställande. Även om uppgiftens betydelse inte tros ha 

ökat så ansåg ändå samtliga respondenter att deras arbetsuppgifter hade stor betydelse. 
 

Självständighet – Medarbetarna fick ett ökat ansvar och ökade befogenheter i 

samband med att de fick möjlighet att vara gruppombud regelbundet. Arbetet som 
gruppombud ökade självstädigheten eftersom de då själva fick planera och lägga 

upp arbetsväxlingen och hur arbetsdagen skulle se ut för hela arbetsgruppen.  

 
Feedback – Inte heller en faktor som anses ha förbättras i samband med projektet. 

Däremot är en aspekt av detta att den ökade kunskapen hos individerna kan ha 

förbättrat möjligheterna att se huruvida produkten är korrekt tillverkad eller ej. 
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Utifrån Hackman och Oldhams (1980) modell går det att konstatera att arbetssättet som 

Attack 2005 innebar skulle kunna bidra till ökad motivation och, i sin tur, ökad vilja att 
utvecklas hos de anställda.  

Slutsats 

Resultaten visar att av de faktorer som studerats i detta examensarbete går det att finna 

delar i samtliga som kan ha bidragit till ökad utveckling hos individerna. Det mest 
utmärkande tycks vara det positiva och uppmuntrande arbetsklimatet, vilket inkluderar 

arbetskamrater och arbetsledare, samt ett välfungerande samarbete i grupperna som gynnar 

möjligheterna för individerna att lära av varandra.  
 

Analysen av arbetsuppgifternas innehåll visar att en övervägande majoritet av 

respondenterna ansåg att arbetsuppgifterna erbjöd en god variation, helhetsbild och var 
betydelsefulla. Det visar på att det finns goda förutsättningar för att arbetet ska kännas 

meningsfullt då samtliga tre faktorer visar ett positivt resultat. Drygt hälften av 
respondenterna var tillfreds med självständighet och feedback i arbetet. Detta ses som ett 

acceptabelt men inte fullt godkänt resultat för att arbetsuppgifterna som helhet ska erbjuda 

en god möjlighet till att motivera utveckling hos individerna.  
 

Arbetet med Attack 2005 har bidragit med tre betydande komponenter i arbetet på 

Samhall i Dorotea. Arbetsväxlingen bidrar till en större variation i arbetet och en ökad 
helhetsbild av produkten som tillverkas. De anställda får vara delaktiga i fler moment i 

tillverkningsprocessen. Införandet av gruppombud innebär att de flesta i gruppen 

regelbundet får mer ansvar samt större självständighet och frihet i arbetet. Genom att vid 
upplärning av nya moment i arbetet tillämpa principen ”lära av varandra” får de anställda 

känna att just deras kompetens är viktig och kunskapen tillämpas direkt i arbetet.  

 
När det gäller kompetensutveckling har givetvis organisationen huvudansvaret i och med 

att de har möjlighet att tillhandahålla resurser och utforma arbetsförhållanden som gynnar 
utveckling hos individen men det går inte att komma ifrån att ett stort ansvar ändå ligger 

hos individerna själva. Finns inte viljan och motivationen hos de anställda att lära och 

utvecklas kommer det inte heller att ske.  

Förslag till Samhall 

Förslag på förbättringar 
Som tidigare nämnts visar samtliga undersökta faktorer att de kan ha bidragit till 

kompetensutveckling på Samhall i Dorotea. Det finns dock alltid aspekter som går att 
förbättra och nedan följer ett förslag på förbättringar som skulle kunna göras på Samhall i 

Dorotea för att ytterligare gynna kompetensutvecklingen på arbetsplatsen. 

 
De respondenter som inte ansåg att arbetet var speciellt självständigt angav att det är yttre 

faktorer som beställningar och andra människor som bestämmer hur deras arbete ska se ut. 

Det går givetvis inte att ha en fullständig självständighet i vad som ska tillverkas eftersom 
det styrs av vad som är aktuellt i produktionen. För att alla ska få uppleva att de har en 

möjlighet att påverka hur deras arbete ska se ut kan det vara en god idé att öppna upp för 

att de från ledningens sida vill ha in förslag på hur de anställda vill att deras arbetsuppgifter 
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ska se ut efterfrågas. Även om det inte alltid är möjligt att påverka arbetsuppgifterna fullt ut 

är det av betydelse att få uttrycka sina åsikter, vilket kan öka upplevelsen av delaktighet.  
 

De flesta av respondenterna nämnde att de får bra feedback från arbetsledarna och ett 

mindre antal ansåg att produkten i sig ger bra feedback. För många kan det visserligen 
räcka med att få feedback från personalledaren och arbetskamrater. Verkstaden har en 

mätstation där det går att kontrollera om produkterna är korrekt tillverkade, men innan de 
går dit är det inte alltid så lätt för de anställda att avgöra om produkten är korrekt eller ej. 

En tanke är om ytterligare kunskap om hur slutprodukten ska se ut skulle kunna öka 

upplevelsen av feedback från produkten? Eller räcker det med att få produkten 
kontrollerad på mätstationen? Flera av respondenterna uttryckte även en önskan om att få 

mer positiv feedback då arbetet är väl utfört. Som personalledare är det lätt att glömma 

bort att ge beröm då arbetet flyter på och fungerar bra. Men har personalledaren det i 
åtanke behöver det inte vara så komplicerat, många gånger räcker det med att bara tala om 

att medarbetaren gjort ett bra jobb eller ge en klapp på axeln för att visa sin uppskattning. 

Sådana små handlingar kan bidra till både ökad trivsel på arbetsplatsen och en vilja att 
fortsätta prestera bra.  

 

Det är av största vikt att samarbetet i arbetsgrupperna fungerar och det tycktes det också 
göra på utmärkt sätt. Nästa steg skulle då kunna vara att förbättra samarbetet mellan 

arbetsgrupperna för att ytterligare höja flexibiliteten i verksamheten. De flesta 
arbetsgrupper verkade vara väl sammansvetsade och ha hittat ett arbetssätt som fungerade 

för dem. Förslagsvis skulle de anställda kontinuerligt kunna få prova på att hoppa in i andra 

arbetsgrupper för att få möjlighet att prova på ytterligare andra arbetsuppgifter. Och när 
andra grupper vid något tillfälle har behov av extra hjälp är det lättare att gå in och hjälpa 

till.  

 
Attack 2005 – ett arbetssätt för andra verksamheter? 

Attack 2005 har ett bra upplägg och skulle mycket väl kunna ligga till grund för arbets-

grupper på andra likartade arbetsplatser. Givetvis beror det till stor del på vilken typ av 
arbetsuppgifter som finns på dessa arbetsplatser och hur möjligheterna för arbetsväxling 

och ökad kompetens ser ut. Arbetssättet erbjuder arbetsgruppen en utmaning samtidigt 

som den erbjuder en trygghet i och med att deltagarna har struktur och tydliga riktlinjer 
att följa i arbetet.  

 
Det finns ofta en rädsla och misstänksamhet mot den här typen av förändringar på 

arbetsplatser. Även om de anställda inte är fullt tillfredsställda med sin arbetssituation finner 

många ändå en trygghet i att göra som de alltid har gjort. Därför är det av betydelse att 
etablera en vilja att genomföra den här typen av förändringar innan arbetet sätter igång 

genom att exempelvis informera arbetsgruppen om fördelar samt precis beskriva vad 

förändringen kommer att innebära för dem i deras arbete. Det är även av stor vikt att 
personalledaren visar ett förtroende för sina anställda i den här typen av förändringsarbete. 

Här är arbetsgruppen i Dorotea ett lysande exempel, av naturliga skäl var de skeptiska mot 

det nya arbetssättet men hade ändå förtroende nog för sin personalledare att välja att 
medverka i projektet samt att personalledaren i sin tur visade ett förtroende för sina 

medarbetare genom att ge dem mer ansvar och lita på deras förmåga.  
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Reliabilitet 

Reliabilitet syftar till den precision och säkerhet som går att uppnå med det mätinstrument 

som används (Carlsson, 1997). En hög reliabilitet innebär att mätinstrumentet är pålitligt 
och inte ger slumpmässiga fel. Under förutsättning att mätobjektet är stabilt ska 

mätinstrumentet ge samma värden vid upprepning av mätningen (Wallén, 1996).  

 
Intervjuerna utfördes på liknande sätt under dagtid och i samma rum utom vid två 

intervjutillfällen som utfördes på respektive respondents nuvarande arbetsplats. 

Respondenterna fick svara på samma frågor i samma följd, de två respondenter som gjort 
övergångar samt den som var uthyrd fick svara på frågorna i form av hur de uppfattat sin 

tid på Samhall. Studien genomfördes under ett tidsintervall på fyra dagar, en fördel med att 

utföra intervjuer under ett kort tidsintervall är att risken för förändringar minskar. Under 
intervjuerna förekom enstaka störningsmoment i form av att någon kom in i rummet eller 

oväsen utanför rummet, vilket kan ha påverkat studien negativt då både intervjuaren och 
respondenten blev distraherade. För att kunna säkerställa vad som sagts spelades alla utom 

två intervjuer in, vilka istället nedtecknades. 

 
Carlsson (1997) skriver att nackdelen med att använda intervjuer som mätmetod är att det 

är svårare att få god reliabilitet. Hur intervjun framskrider och vilket resultat den ger beror 

både på intervjuaren och på respondenten. Intervjuarens oerfarenhet av att utföra 
intervjuer kan ha påverkat reliabiliteten då svårigheter med att gå vidare med fåordiga svar 

upplevdes. Intervjuaren upptäckte även allteftersom vilka följdfrågor som var lämpliga att 

ställa, vilket innebar att alla inte fick samma följdfrågor. Det hade till viss del kunnat 
undvikas genom att intervjuaren genomfört några pilotintervjuer. En annan faktor som 

bör tas i beaktande är att det är svårt att garantera att respondenterna svarar sanningsenligt, 

det finns alltid en risk att socialt önskvärda svar ges. I och med att intervjuerna 
genomfördes på arbetsplatsen finns det risk att respondenten kände en skyldighet att ge 

svar som var till fördel för arbetsplatsen.  

Validitet 

Validitet syftar till hur väl undersökningen mäter vad den avser att mäta. Mätinstrumentet 
ska inte ge några systematiska fel. En god validitet kan uppnås genom att det finns klara 

definitioner av begreppen, att det finns en klar uppfattning av bakgrundsfaktorer samt 

genom att undersökningen planeras noggrant (Wallén, 1996). 
 

Begreppsvaliditet 
Begrepp kan uppfattas som abstrakta och det är därför viktigt att ha en klar definition av de 

aktuella begreppen. Begrepp som använts i studien har definierats för att få en bättre 

validitet. Respondenter kan uppfatta begrepp olika och därför är det en fördel att använda 
intervju som undersökningsmetod eftersom det då finns tillfälle att förklara oklara begrepp 

för respondenten. Det fanns möjlighet att till viss del kontrollera att respondenten svarade 

på rätt fråga och inte missförstod frågan. Begreppsvaliditeten får därför anses vara 
tillfredsställande i denna studie.  

 

Intern validitet 
För att höja den interna validiteten ställdes intervjufrågor utifrån de aktuella teorierna och 

frågeställningarna. Då materialet analyserades uteslöts några frågor eftersom svaren inte 
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ansågs relevanta för studien, vilket hade kunnat undvikas genom att en eller flera 

pilotintervjuer genomförts. Den interna validiteten kan även påverkas av att det finns en 
risk att respondenten ger svar som de tror förväntas av dem och att de inte är fullt 

sanningsenliga. Författaren har själv tolkat materialet vilket kan ha inverkat på studiens 

giltighet då det är problematiskt att studera resultatet objektivt. 
 

Extern validitet 
Syftet med studien var att undersöka möjligheter för kompetensutveckling och lärande på 

Samhall i Dorotea, vilket innebär att det inte fanns någon tanke på att resultaten skulle 

kunna generaliseras till någon större grupp förutom till just den arbetsplatsen. Sättet urvalet 
gjordes på kan diskuteras då det ej var ett slumpmässigt urval. I och med att urvalet gjordes 

av personalledarna på Samhall i Dorotea finns det alltid en risk att det har blivit styrt i 

någon riktning och på så sätt inte är representativt för arbetsplatsen. 

Forskningsetiska överväganden 

De forskningsetiska övervägandena i studien utgick från Publication manual of the 

American Psychological Association (2001), vilket innebar att respondenterna blev 

informerade om att det var frivilligt att delta i studien samt att de fick avbryta intervjun om 
de ville. De försäkrades även fullständig anonymitet. Samtliga respondenter blev tillfrågade 

om intervjun fick spelas in, vid den intervjun där respondenten avböjde att bli inspelad 

antecknades intervjun istället. Allt inspelat och nedtecknat material kommer att förstöras då 
studien är slutförd. Materialet har endast studerats och behandlats av författaren själv.  

Förslag på framtida forskning 

En tanke som vuxit fram under arbetet gång är att det vore av intresse att jämföra denna 

verksamhet som gått bra med någon av Samhalls verksamheter som lyckats sämre med 
övergångar och studera likheter och skillnader i arbetsförhållanden. Det skulle kunna ge en 

tydligare bild av vad som är framgångsfaktorer.  

 
En annan aspekt skulle kunna vara att i större utsträckning undersöka hur de individuella 

förutsättningarna för kompetensutveckling ser ut samt att studera yttre förutsättningar i 

samhället till att göra övergångar. 
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Bilaga 1 

INTERVJUMALL 

 
Bakgrundsfrågor 

1. Hur gammal är du? 

2. Har du någon utbildning? 

3. Har du haft något arbete innan du började din anställning på Samhall? 
4. Hur länge har du arbetat på Samhall? 

5. Vilken arbetsgrupp tillhör du? 
 

Arbetsuppgifter 

6. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

7. Hur upplever du dina arbetsuppgifter? Trivs du med dem? Är det något du skulle 
vilja förändra med dem? 

8. Hur ser du på variationen i dina arbetsuppgifter? 

9. Hur ser du på möjligheten att få en helhetsbild av produkterna som tillverkas? 
10. Upplever du att dina arbetsinsatser är viktiga och betydelsefulla? 

11. Hur tror du att andra (familj, vänner, samhället) ser på ditt arbete? 

12. Hur ser du på möjligheten att få planera och påverka hur dina arbetsuppgifter ska 
se ut?  

13. Upplever du att du regelbundet får veta resultaten (feedback) på dina 
arbetsprestationer? Vem ger feedback? Arbetsuppgiften eller arbetsledaren? 

14. Är det viktigt för dig att få veta hur det går för dig i ditt arbete? 

 
Arbetsförhållanden 

15. Hur upplever du att arbetsklimatet är på Samhall? 

16. Hur upplever du att arbetstempot är på Samhall? 

17. Berätta om din arbetsgrupp!  
18. Hur upplever du att din arbetsgrupp fungerar? 

19. Vilken betydelse har dina arbetskamrater för dig? 

20. Hur mycket kontakt har du med din personalledare? Vilken betydelse har 
personalledaren för dig i ditt arbete? 

21. Hur upplever du att ni hjälper varandra i arbetsgruppen? Mellan arbetsgrupperna? 
 

Utveckling, mål och övergång 

22. Upplever du att du har utvecklats i ditt arbete sedan du började arbeta på Samhall?  

23. Hur viktigt är det för dig att utvecklas/lära dig nya saker i ditt arbete? 
24. Är du nöjd med din egen utveckling? Har du behov av att utvecklas mer i ditt 

arbete? Hur ser du på möjligheten att fortsätta utvecklas här på Samhall?  

25. Vilken betydelse anser du att arbetsgruppen/arbetskamraterna har för din 
utveckling? 

26. Har du fått gå några kurser/utbildningar/praktik sedan du började arbeta på 

Samhall? Vilken betydelse har de haft för dig? 
27. Vilken betydelse har utvecklings/planeringssamtalen för dig



 

 

28. Vet du hur din personliga utvecklingsplan ser ut? Upplever du att du följer den? 
29. Är du medveten om vilka mål ni arbetar mot i produktionen? 

30. Har du något/några personliga mål i ditt arbete på Samhall? 

31. Är det viktigt för dig att ha mål i dit arbete?  
32. Har du som mål att få ett arbete utanför Samhall?  

33. Hur ser du på möjligheterna att få ett arbete utanför Samhall? 
 

Attack 2005 

34. Medverkade du i projektet Attack 2005? 

35. Berätta om hur du upplevde projektet! Lärde du dig något? Förändrades något i 
din arbetsgrupp?  

36. Har du nytta av det du lärde dig i projektet (om du lärde dig något) i ditt arbete 

idag?  
37. Vad var bra/dåligt med projektet? 

38. Vilken betydelse hade arbetet med Attack 2005 för dig? 

 
 




