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Arla Foods i Vimmerby tar hjälp av naturen för att maximera personaltrivseln 

Arla är för många människor starkt förknippat med 
naturen och i höstas tog Arla Foods i Vimmerby 
naturkonceptet ett steg längre. I samarbete med 
NCU i Vimmerby genomförde Arla Foods då fem 
workshops i utomhusmiljö för sin personal.  

Under hösten flyttade Arla Foods ut sin 
personalgruppsutveckling från den traditionella 
innelokalen till naturreservatet kring Försjön i 
Vimmerby. Där i det natursköna området fick 
personalen med hjälp av utomhusövningar jobba 
med att öka den sociala trivseln i gruppen och lära 
känna varandra bättre. Några månader tidigare 
hade ledningen för Arla Foods i Vimmerby, bland annat platschefen Claus Hansen och personalchefen Mats 
Carlsson, genomgått en liknande workshop, också den arrangerad av NCU i Vimmerby och de blev så nöjda 
att de nu ville testa samma koncept på Arla Foods Vimmerbyanställda.  

- Vi upplevde att ledningsgruppens sammanhållning förbättrades efter workshopen. Ute i naturen fanns inga 
skyddande bord och där hamnade vi alla på samma nivå, säger Mats Carlsson.  

Lärande i utomhusmiljö har de effekterna på oss människor bekräftar Katarina Johansson, magister i 
utomhuspedagogik och pedagogisk expert vid NCU, Vimmerbynoden.  

- Människor blir mer öppenhjärtliga när de vistas utomhus och det blir högre i tak. Kreativiteten ökar och 
man löser problem med hjälp av platsen, får ett annat  förhållningsätt. Sedan får man inte glömma 
hälsoaspekten, att man också mår bra av att röra på sig och vistas utomhus, säger hon. 

Vid Försjön delades personalen från Arla Foods in i smågrupper, bestående av personal från olika 
avdelningar för att de på så sätt skulle lära känna varandra bättre och se varandras kompetens. Därefter 
följde en heldag under ledning av Katarina Johansson, med både kommunikations- och samarbetsövningar 
utomhus. Och personalen var nöjd efteråt visar utvärderingen som NCU i Vimmerby gjort. Så här 
kommenterade två av de anställda workshopen. "Arbetskamraterna öppnade sig mer än de skulle göra på en 
annan plats, d v s mötesrummen på jobbet." En annan ansåg att denne fick "En hel del nya infallsvinklar på 
hur man kan kommunicera, och hur viktigt det är att vi pratar med varandra." 

Arla Foods personalchef Mats Carlsson är nöjd med resultatet av personalutvecklingsdagarna och säger att 
han tror att konceptet med utomhuspedagogiska workshops kommer att bli allt vanligare i framtiden, både 
inom Arla Foods och andra företag.  

- Förr gick man utomhus för att ha teambuilding men det här utomhuspedagogiska konceptet för oss ett steg 
längre, nu går vi ut för att lära. Det är inspirerande att vara i en ny miljö och ökar man då också trivseln på 
jobbet kan vi nå dit vi vill, nämligen att bli bäst i världen på mjölkpulver, säger han.  


