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Sammandrag 

Under 1990-talet populariserades fenomenet lärande organisationer för att bemöta den 

konkurrens som globaliseringen medförde. Det finns både nya och mer klassiska 

forskningsstudier inom fenomenet lärande organisationer. Nyare studier inom fältet har 

försökt att skapa en heltäckande bild om lärande organisationer. Dessa studier tenderar dock 

att vara för smala  och leder därmed till en alltför ytlig bild. Syftet med denna studie är därför 

att generera kunskaper om hur ett företag kan ses som en lärande organisationer genom en 

hybridmodell. Denna hybridmodell kombinerar Senges (2006) organisatoriska strukturer för 

innovativt lärande, tillsammans med Argyris och Schöns (1996) teori om olika nivåer av 

lärande. Studien har därmed en deduktiv ansats och den metod som studien använder är 

kvalitativa intervjuer. Resultaten visar att samtliga organisatoriska strukturer för innovativt 

lärande går att återfinna samt att dessa tillsammans leder till en djupare nivå av lärande. 

Slutsatsen av denna studie är därmed att denna hybridmodell kan ses som ett komplement till 

framtida studier inom området och att resultaten av denna studie tycks gå i linje med befintlig 

forskning inom området.  
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1. Inledning 

Organisatorisk utveckling blev särskilt viktigt i slutet på 1980-talet i och med att 

globaliseringen medförde en tyngre konkurrens mellan företag (Kiechel, 2012). Detta ledde 

under 1990-talet till att fenomenet lärande organisationer myntades som ett sätt att 

upprätthålla den organisatoriska utvecklingen genom ett fortsatt lärande hos anställda (Luhn, 

2016; Putz m. fl., 2012).  

Några framträdande och klassiska teoretiker inom organisatoriskt lärande är Argyris och 

Schön (1996), samt Senge (2006). De är trots sin ålder, fortsatt ledande inom fältet (Argote, 

2011; Jiménez-Jiménez & Sanz-Valle, 2011). Argyris och Schön (1996) används i forskning 

för att beskriva två olika nivåer av lärande och uppfattas som central i lärandeteori 

(Hammond, 2013). Deras begreppsapparat om double-loop och single-loop lärande förklarar 

hur människor bearbetar information och lär sig. Single-loop lärande är den ytligaste nivån av 

lärande eftersom den hänvisar till felkorrigering, där tillvägagångssätten inte ifrågasätts 

(Argyris & Schön, 1996: 20-21). Double-loop lärande är den djupaste nivån av lärande 

eftersom tillvägagångssätten ifrågasätts och förändras över tid (Argyris & Schön, 1996: 21-

22). Senges (2006) teori används i forskning för att beskriva vad en lärande organisation 

innebär, eftersom teorin förklarar genom olika strukturer hur organisationer fungerar som en 

helhet för att skapa en lärande organisation (t. ex. Lennon & Wollin, 2001; Belanger & van 

Slyke, 2000; Hong, 1999).  

Organisatoriskt lärande är ett välstuderat forskningsområde och det finns även flera andra 

studier med olika infallsvinklar inom fältet. En del studier menar att organisatorisk framgång 

beror på att företag nyttjar anställdas kompetens effektivt (t. ex. Halmaghi, 2018). En annan 

studie från Santa och Nurcan (2016) menar att lärande organisationer blir mer effektiva om 

man kombinerar hierarkiska strukturer för stabilitet, med platta strukturer för flexibilitet. 

Andra studier har försökt att etablera en koppling mellan olika organisatoriska nivåer och 

lärande för en ökad holistisk förståelse av lärande organisationer (t. ex. Crossan m. fl., 1999). 

Faktum kvarstår dock att många forskare är överens om att det krävs konsistenta 

terminologier och kumulativt arbete inom fältet (Simon, 1991; Vera & Crossan, 2004; Weick, 

1991). 

Trots flera inflytelserika forskare saknas fortfarande en heltäckande bild om organisatoriskt 

lärande, samt systematiska mätbara metoder för praktisk tillämpning av lärande (Tabrizinia, 
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2016). Nyare studier inom fältet har dock gjort ett försök att täcka detta forskningsgap genom 

att skapa en förståelse för vilka faktorer som leder till en djupare nivå av lärande (t. ex. 

Seddon, 2008; Jaaron & Backhouse, 2017). Däremot tenderar dessa studier att vara alltför 

smala eftersom de enbart tar hänsyn till en möjlig faktor (och inte flera) som leder till att 

medarbetare lär sig på en djupare nivå. Studierna kan ses som ett komplement till 

forskningsområdet, men är inte fullständiga i sig själva eftersom de skapar en tvetydighet i 

vilka faktorer som faktiskt bidrar till en djupare nivå av lärande (jfr. Seddon, 2008; Jaaron & 

Backhouse, 2017). Det leder därför intresset vidare till att skapa en mer heltäckande bild om 

organisatoriskt lärande.  

1.1 Problemformulering 

För att fylla denna kunskapslucka vill vi söka förståelse för hur organisatoriskt lärande kan 

göras mer praktiskt användbart (jfr. Tabrizinia, 2016). Argyris och Schön (1996), samt Senge 

(2006) är, som tidigare nämnt, inflytelserika inom forskningsområdet. Det finns tidigare 

studier som försökt att fylla denna lucka, men tvetydigheten i modellen anses dock att göra 

studierna bristande (jfr. Seddon, 2008). Lärande är generellt sett något som är svårt att 

observera. Genom en empirisk undersökning ges möjligheten att försöka förstå detta på en 

djupare nivå än vad tidigare studier har gjort (jfr. Jaaron & Backhouse, 2017). Det är därför 

möjligt att anta att en sammanslagning och hybridmodell av Argyris och Schöns, samt Senges 

teorier kommer att generera en djupare bild av organisatoriskt lärande. Detta beror på att 

hybridmodellen som denna studie utgår från tar hänsyn flera olika strukturer eller faktorer 

och på så sätt genereras en rik mängd data om fenomenet. Med hybridmodellen visas tydligt 

de systematiska strukturerna som behövs appliceras för att skapa en lärande organisation, 

samt vilken nivå av lärande det frammanar (jfr. Tabrizinia, 2016; Argyris & Schön, 1996; 

Senge, 2006).  

1.2 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med studien är att generera nya kunskaper om hur ett företag kan ses som en lärande 

organisation. Detta görs genom att empiriskt testa en hybridmodell bestående av etablerade 

teorier inom organisatoriskt lärande. Forskningsfrågorna som därmed ska besvaras är; vilka 

organisatoriska strukturer uppmuntrar till single-loop lärande, och vilka strukturer 

uppmuntrar till double-loop lärande? 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt presenteras den teoretiska utgångspunkten som legat till grund för att 

besvara studiens syfte. I uppsatsen används Senges (2006) fem strukturer för innovativt 

lärande, för att förstå organisationens bakomliggande strukturer för ett innovativt lärande. 

Därefter används Argyris och Schöns (1996) begreppsapparat om double-loop och single-

loop lärande för att förstå vilken nivå av lärande det genererar. De strukturer som formar 

arbetsplatsen och som ligger till grund för medarbetarnas lärande är präglade av en rad aktiva 

och omedvetna handlingar (Senge, 2006). Vi vill med studien se hur dessa främjar en lärande 

organisation för att sedan se vilken nivå lärande det frammanar.  

2.1 Definition av lärande 

Vi definierar i uppsatsen lärande utifrån det kognitiva-psykologiska fältet. Lärande är inte 

något som går att observera utifrån, då det sker inom den lärande individens huvud. Lärandet 

sker således när människan observerar omvärlden genom att denne inhämtar och bearbetar 

information från omgivningen (Hassan, 2011). Lärande är den process där individens och 

kollektivets kapacitet att lära sig förhöjs för att producera de resultat de verkligen vill 

producera (Senge, 2006: 364). Definitionen av organisatoriskt lärande kommer att redogöras 

för löpande i texten nedan.  

2.2 Lärande organisationer 

En lärande organisation karaktäriseras av skapande, insamling, analys, överföring och 

bevarande av kunskap. Utöver detta ska organisationen medvetet kunna modifiera och 

förbättra sitt beteende för att reflektera nya kunskaper och insikter (Santa & Nurcan, 2016). 

En följd av att världen blir mer globaliserad är att organisationen blir mer dynamisk och 

komplex. För att bemöta detta måste organisationen bli lärande, i vilken de förkastar 

illusionen om att världen är uppbyggd av separata delar. I den lärande organisationen kan 

människor fortsätta att öka deras kapaciteter att skapa de resultat de önskar eftersom nya sätt 

att tänka uppmuntras, gemensamma mål utvecklas och människor lär sig att fortsätta lära 

(Senge, 2006: 3-4). 
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2.3 Fem strukturer för innovativt lärande 

Lärande organisationer är ett svårdefinierat begrepp. Idén kring lärande organisationer har 

funnits länge, men begreppet har inte klarlagts. Senge (2006: 5-6) innoverar lärande 

organisationer genom fem strukturer som krävs för att skapa innovativa lärande 

organisationer. Dessa fem strukturer måste användas tillsammans, eftersom de är kritiska för 

varandras framgång och möjliggör ett fortsatt lärande. I uppsatsen kommer vi att tala om 

organisatoriska strukturer. Med dessa avses inte några formella strukturer, utan snarare 

lärandestrukturer och informella strukturer.  

2.3.1 Personligt mästerskap 

Den första strukturen lägger fokus på individerna i organisationen. Organisationer består av 

individer, och kan därför inte lära sig utan att individer lär sig. Att individer lär sig är dock 

ingen garanti för att organisationer lär sig. Utmaningen för att skapa en lärande organisation  

ligger i att dra nytta av individers lärande för att organisationen ska kunna lära sig. Människor 

med höga nivåer av personligt mästerskap expanderar konstant sina kapaciteter att uppnå de 

resultat de söker. Denna process är en livsstil utan ände och innebär att individen alltid 

fortsätter att förbättras. Denna typ av människor uppskattar och förstår att det finns en kreativ 

spänning mellan sina visioner och den nuvarande verkligheten, det vill säga, att verkligheten 

och visionerna inte alltid överensstämmer. Människor med höga nivåer av personligt 

mästerskap drivs av att lära sig för att minska avståndet mellan dessa två (Senge, 2006: 129-

133). 

2.3.2 Mentala Modeller 

Människor har förutbestämda mentala modeller över hur världen fungerar. Detta innebär 

bilder som begränsar vårt sätt att tänka och agera utifrån det som är bekant för oss. Vi lär oss 

genom våra misstag, på grund av att dessa mentala modeller gör att vi beter oss i linje med 

det vi tidigare gjort. För att skapa en lärande organisation måste organisationen utmana, testa 

och förbättra dessa mentala modeller. Våra mentala modeller är kraftfulla och påverkar i hög 

grad det vi ser. Två personer kan se samma händelse, men dra olika slutsatser utifrån den 

genom att de lägger märke till olika detaljer (Senge, 2006: 163-164). 

Problemet med våra mentala modeller är att de kan vara omedvetna för oss. När de är 

omedvetna utvärderas de inte och kan därmed inte ändras. När världen förändras och våra 

mentala modeller är stillastående ökar gapet mellan vår uppfattning och den faktiska 
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verkligheten, vilket i sin tur ökar risken för agerande som är kontraproduktivt. Organisationer 

kan påverka och utnyttja människors mentala modeller om de är medvetna om dem och kan 

därmed också påverka hur människor uppfattar verkligheten. Detta genom att skapa en kultur 

som utmanar vårt sätt att tänka och uppmuntrar människor att ifrågasätta nuvarande praxis 

(Senge, 2006: 166, 171).  

2.3.3 Skapa en gemensam vision 

Den tredje strukturen innebär delade bilder om gemensamma visioner i organisationen. 

Människor måste känna en gemensamhet och samhörighet med organisationens separata 

aktiviteter för att kopplas till ett gemensamt mål. Visionen kommer från att människor bryr 

sig och att man vill vara en del av något större. Detta är viktigt för en lärande organisation 

eftersom det ger fokus och energi för att vilja lära sig mer (Senge, 2006: 191-192). 

Människor måste öka sin förmåga att skapa genom att sträva mot att uppnå något som 

upplevs viktigt för dem. Den delade visionen måste reflektera den personliga visionen 

eftersom det är de personliga visionerna som skapar engagemang och en delad identitet. 

Genom denna delade vision kan lärandet öka, eftersom det skapar nya sätt att agera och 

tänka, låter människor samarbeta i en gemensam riktning och hjälper människor att se vad 

som är bristande hos en själv och organisationen (Senge, 2006: 192, 195).  

2.3.4 Gruppinlärning 

När gruppinlärning uppstår producerar individer inte bara bättre, utan de lär sig också mer 

effektivt än de hade gjort enskilt. Individer måste tänka tillsammans för att komma fram till 

bra lösningar. Grupper består av individer, och organisationen kan inte lära sig om inte 

individer lär sig. Detta innebär att  grupper måste utvecklas och lära sig för att organisationen 

ska lära sig. Grupper måste vara i linje med varandra, och när alla rör sig i samma riktning 

slösar de mindre energi. Gruppinlärning uppnås genom ett delat syfte, en delad vision och en 

förståelse för hur kollegor kompletterar varandra. Den delade visionen fungerar här som en 

förlängning av individers personliga visioner (Senge, 2006: 216-217). 

För att gruppinlärning ska fungera måste gruppen lära sig hur dess intelligens blir större än 

individens intelligens. De måste utöva innovativa och koordinerade åtgärder där 

medlemmarna agerar på ett sätt som komplementerar de andra medlemmarnas agerande, och 

där gruppen fungerar som en helhet. Gruppinlärning måste ske på ett större plan, där gruppen 



6 

är medveten om hur deras agerande påverkar andra grupper i organisationen. Att bemästra 

gruppinlärning innebär att bemästra dialog och diskussion (Senge, 2006: 218-219). 

2.3.5 Systemtänkande 

Den femte strukturen finns för att skapa en helhet med de övriga strukturerna. 

Systemtänkande förklarar hur de olika strukturerna interagerar och relaterar till varandra, men 

även för att påminna om att helheten kan överstiga summan av delarna. Systemtänkande är 

således en separat struktur men det går även att återfinna tecken av systemtänkande inom de 

övriga strukturerna. Att till exempel ha en vision utan att ha systemtänkande innebär att man 

förstår var man vill hamna, men inte varför man ska hamna där. När organisationen ser till att 

det finns en förståelse för helheten och att de anställda förstår sitt och andras arbete, samt vad 

de bidrar till visionen, kan organisationen förhöja effekten hos lärandet (Senge, 2006: 11-12). 

2.4 Nivåer av lärande 

Forskning om lärande organisationer tar särskilt upp dialektiken mellan lärande och dess 

miljö (Jarvis, 2008: 121). En av dessa teorier är Argyris och Schöns (1996) begreppsapparat 

om double-loop och single-loop lärande. Eftersom en del forskning kritiserar (t. ex. Bui & 

Baruch, 2010) att Senge inte kan studera vilket lärande som återfinns i praktiken används 

Argyris och Schöns (1996) teori för att förstå detta.  

2.4.1 Single-loop lärande 

Lärandet som sker i en single-loop är ett instrumentellt lärande vilket innebär att ett beteende 

kan försvagas eller förstärkas beroende på konsekvenserna av beteendet. Denna typ av 

lärande har inget inneboende värde i sig själv utan måste relateras i relation till satta strategier 

och värden. Dessa strategier och antaganden ändras i sin tur för att hålla organisatoriska 

prestanda inom det intervall som fastställs av befintliga organisatoriska värden och normer. 

Normerna och värdena i sig själva förblir oförändrade (Argyris & Schön, 1996: 20-21). Ett 

exempel på single-loop lärande på arbetsplatsen är när en medarbetare följer en 

arbetsprocedur, eftersom det tillhör organisationens strategier, utan att reflektera över om det 

är det mest effektiva sättet att arbeta (jfr. Argyris & Schön, 1996: 20-21).  

2.4.2 Double-loop lärande 

Med double-loop lärande menas lärande som resulterar i en förändring i nuvarande praxis, 

såväl som i strategier och antaganden. Double-loop refererar till två återkopplingsslingor som 
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kopplar samman de observerade effekterna av ett visst beteende med strategier och 

värderingar som bottnar i grundläggande strategier hos företaget. Strategier och antaganden 

kan förändras samtidigt med, eller som en konsekvens av, värdeförändringar. Resultaten av 

förändringar i värden och normer behöver inte nödvändigtvis anses önskvärda, utan 

önskvärdheten i förändringen avgörs genom situationer där den testats och används. Det är 

alltså enbart i double-loop lärande som individer och organisationer kan adressera 

önskvärdheten i nuvarande praxis, eftersom de ifrågasätter rimligheten med nuvarande sätt att 

agera (Argyris & Schön, 1996: 21-22). 

Double-loop lärande kan också uttryckas genom motstridiga krav i organisationers 

verksamhet. Double-loop lärande kan ske när medlemmarna försöker lösa dessa krav, genom 

att lägga fram olika förslag på lösningar som leder till högre förståelse och nya insikter för 

medlemmarna. De skapar en högre förståelse genom kommunikation kring frågans ursprung, 

villkor och konsekvenser, som leder till nya prioriteringar och normer (Argyris & Schön, 

1996: 23-25). Ett exempel på double-loop lärande på arbetsplatsen är att medarbetare 

upptäcker ett behov av förändring på grund av ett problem som uppstått med en kund. 

Lärandet sker genom att medarbetarna ifrågasätter hur man tidigare hanterat problemet och 

kommer fram till ett mer effektivt sätt att hantera situationen eftersom det skapar nöjdare 

kunder (jfr. Argyris & Schön, 1996: 21-22). 

2.5 Modell för lärande organisationer 

I uppsatsen skapas en hybridmodell för att fånga organisatoriskt lärande på en djupare nivå. 

Denna hybridmodell tar, till skillnad från tidigare forskning, hänsyn till flera aspekter än 

endast en faktor (jfr. Seddon, 2008; Jaaron & Backhouse, 2017). I och med att Senge (2006: 

5-6) påpekar att alla fem strukturer tillsammans är kritiska för att skapa en lärande 

organisation, anses tidigare forskning att vara bristfälliga. Detta beror på att studierna missar 

flertal strukturella möjligheter som leder till olika former av lärande (jfr. Senge, 2006: 5-6; 

Seddon, 2008). Hybridmodellen syftar till att se hur de organisatoriska strukturerna 

synliggörs, för att se vilken nivå av lärande det genererar. Därmed är det möjligt att anta, att 

om organisationen visar kännetecken på alla fem strukturer för innovativt lärande, bör det 

även leda till en djupare nivå av lärande, ett lärande som karaktäriseras som double-loop. Om 

däremot en eller flera av strukturerna saknas i företaget bör detta i sin tur leda till ett single-

loop lärande hos medarbetarna, då dessa saknar de strukturella möjligheter som krävs för att 

kunna ifrågasätta och förändra nuvarande praxis (jfr. Senge, 2006; Argyris & Schön, 1996). 
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Författarna av denna uppsats menar att hybridmodellen skapar ett verktyg som är mer 

praktiskt användbar än smalare studier inom området (jfr. Seddon, 2008). Detta beror på att 

Senges (2006) strukturer ger en bredare bild av flera strukturer som möjliggör olika nivåer av 

lärande. Argyris och Schöns (1996) begreppsapparat är mer akademisk än praktiskt 

användbar i sig själv, men säger inget om vilka förutsättningar som skapar detta lärande. En 

sammanflätning av dessa teorier bidrar till en mer pragmatisk modell för organisatoriskt 

lärande (jfr. Senge, 2006; Argyris & Schön, 1996). Denna hybridmodell kommer att testas 

empiriskt och presenteras i uppsatsen. 

  

Figur 1: Teoretisk modell för organisatoriskt lärande.  
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3. Metod 

I detta avsnitt presenteras och motiveras valet av metod, följt av en reflektion över detta val. 

Därefter presenteras studiens urval och dess konsekvenser. Sedan kommer en beskrivning av 

processen, från konstruktion av intervjufrågor till genomförande av intervjuerna och hur 

materialet har analyserats utifrån våra teoretiska utgångspunkter. Slutligen presenteras 

åtgärder som vidtagits för att bibehålla god kvalitét genom hela arbetsprocessen och etiska 

förhållningssätt.  

3.1 Val av metod 

Studien har en deduktiv karaktär (jfr. Bryman & Bell, 2015: 23) eftersom den utgår och avser 

att testa Senge (2006) organisatoriska strukturer och Argyris & Schöns (1996) 

begreppsapparat genom en hybridmodell. Studien vill söka förståelse för lärande genom 

interaktionen som sker mellan medarbetarna och organisationen, vilket gör att en kvalitativ 

metod lämpar sig i detta fall (jfr. Bryman & Bell, 2015: 392). 

Studiens syfte och forskningsfrågor är det som utgör valet av metod (Bryman & Bell, 2015: 

23). Ofta talar man om en deduktiv ansats när det gäller en kvantitativ undersökning och en 

induktiv ansats när det gäller en kvalitativ undersökning (Bryman & Bell, 2015: 37-38). Det 

finns dock studier som tillämpat en deduktiv ansats i en kvalitativ undersökning (t. ex. Adler 

& Adler, 1985). Eftersom vår hybridmodell bygger på redan befintliga teorier menar vi att det 

inte går att utföra studien induktivt. I och med att studiens syfte behandlas genom 

semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod ger det oss möjligheten att anpassa 

intervjuerna efter respondenterna genom öppna frågor, och möjligheten att följa upp med 

eventuella följdfrågor vid områden som upplevs särskilt viktiga (jfr. Bryman & Bell, 2015: 

213). På följande vis säkerställs att en djup förståelse för fenomenet undersöks trots en 

deduktiv ansats (jfr. Bryman & Bell, 2015: 23, 392-394). 

3.1.1 Reflektion över metod  

Med kvalitativa intervjuer får vi en djupare förståelse för fenomenet, vilket inte hade fångats 

om en kvantitativ studie hade gjorts. För att generera en bild av den lärande organisationen 

måste vi analysera på en detaljerad nivå hos medarbetarna. Detta karaktäriserar en kvalitativ 

studie, och inte är möjlig i en kvantitativ studie (jfr. Bryman & Bell, 2015: 38, 416). 

Respondenterna är också relevanta för de forskningsfrågor som ställts för att kunna mäta det 
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vi avser att mäta (jfr. Bryman & Bell, 2015: 38, 429). För att kunna analysera det 

organisatoriska lärandet på en detaljerad nivå krävs kommunikation med respondenterna. 

Studien undersöker medarbetarnas uppfattningar om verkligheten och därmed krävs 

intervjuer som datainsamlingsmetod. Detta hade inte varit möjligt vid en analys av dokument 

eller observationer, eftersom vi inte kan nå det som studerats med en sådan metod (jfr. 

Bryman & Bell, 2015: 38, 561-562).  

3.2 Urval  

Eftersom syftet med studien är att förstå organisatoriskt lärande genom att testa en 

hybridmodell, menar vi således att valet av studieobjekt inte har någon avgörande betydelse 

för att uppnå studiens syfte. Vi har valt att utföra vår studie på ett företag inom bemannings- 

och rekryteringsbranschen. Studieområdet är trots ovan nämnt, gjord genom ett strategiskt 

urval (Bryman & Bell, 2015: 429) eftersom det anses vara relevant att studera lärande inom 

denna. Forskning har studerat lärande inom flertalet branscher, bland annat inom 

servicesektorn (t. ex. Jaaron & Backhouse, 2017). Däremot saknas det branschspecifik 

forskning inom organisatoriskt lärande. Bemanning- och rekryteringsbranschen är en bransch 

som kännetecknas av hög flexibilitet, konstant utveckling och hög expansion (Bergström m. 

fl., 2007). Det är intressant att studera med hänsyn till att organisatorisk och individuellt 

lärande är särskilt viktigt för att hantera utmaningar som sker i en marknad som är dynamisk 

och turbulent (Morgan, 2006: 84; Argyris, 1991; Santa & Nurcan, 2016; Senge, 2006).  

3.2.1 Val av studieobjekt 

Organisationen som studerats är ett företag som arbetar med direktrekrytering inom 

bemannings- och rekryteringsbranschen. Detta betyder att företaget inte har någon 

bemannings- eller konsultverksamhet, och därmed inga anställda konsulter hos dem. 

Medarbetare på företaget arbetar i någon utsträckning med rekryteringsprocessen för kunds 

räkning. Företaget grundades 2011, har i dagsläget 37 anställda och beskriver sig själva som 

ett av Sveriges snabbast växande rekryteringsföretag. Organisationen rekryterar brett inom 

alla branscher och tjänstekategorier och har utvecklat dess egna IT-system där de hanterar 

rekryteringsprocessen. Detta system säljer de även access till hos andra företag. 
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Organisationen består av fyra avdelningar; rekrytering, marknadsföring, försäljning och IT, 

som hanterar IT-systemet1. 

Organisationen som studerats har valts utifrån ett bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2015: 

200-201), då vi har kontakter inom organisationen. En del forskare menar att generalisera 

denna typ av urval kan vara svårt. Eftersom att vi har gjort ett strategiskt urval (Bryman & 

Bell, 2015: 429) genom att välja en bransch som är relevant för forskningsområdet, menar vi 

att vi kommer att kunna uttala oss om dess generaliserbarhet även om den valda populationen 

är gjort genom bekvämlighetsurval. I ett första steg handlar dessutom studien om att 

generalisera till teorierna, snarare än populationen (jfr. Bryman & Bell, 2015: 414). Vi menar 

dock att det fortfarande går att generalisera till en population som är strukturerad på liknande 

vis som det valda studieobjektet (jfr. Bryman & Bell, 2015: 200-201).  

3.2.2 Val av respondenter 

Vi vill genom intervjuer med medarbetare fånga fenomenet lärande organisationer utifrån 

deras perspektiv. Därmed har respondenterna valts utifrån ett strategiskt urval för att få ett så 

pass representativt urval av deras upplevelser och relationer till strukturerna som möjligt  

(Bryman & Bell, 2015: 429). Vi valde att intervjua sex personer, då det antalet ger en 

möjlighet att föra djupgående intervjuer, där vi på detaljnivå kan studera medarbetarnas 

uppfattningar av deras lärande. Fler intervjuer hade bidragit till risken att få en alltför ytlig 

bild av fenomenet (jfr. Bryman & Bell, 2015: 38, 416). Med detta antal kan studien anses få 

ett mer objektivt synsätt genom att samla en rad olika subjektiva upplevelser från 

medarbetarna (jfr. Bryman & Bell, 2015: 436-437; Ahrne & Svensson, 2015: 42). För att få 

en adekvat variation i urvalet är respondenterna noga utvalda och av varierande kön och 

ålder. Genom att välja personer med varierande bakgrund, minimerar vi riskerna som ett 

bekvämlighetsurval kan innebära (jfr. Bryman & Bell, 2015: 200-201). 

                                                
1 Chef för rekryteringsenheten, 2018, intervju 28 november.  
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Tabell 1: Översikt av samtliga respondenter i studien. 

Organisationen vi har valt att studera kommer i den löpande texten att benämnas 

“organisationen”, och respondenternas namn är fiktiva, för att skydda dem och 

organisationens identiteter.  

3.3 Genomförande 

Studiens syfte behandlas genom semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Vi 

kommer därför att föra en vidare reflektion kring hur vi gjort våra teoriimpregnerade 

forskningsfrågor till konkreta intervjufrågor. Valet att använda semistrukturerade intervjuer 

baseras på att vi får möjlighet att ställa öppna frågor och beröra ett spektra av karaktäristiska 

drag. Genom semistrukturerade intervjuer ges möjligheten att anpassa intervjuerna efter 

respondenterna och följa upp med eventuella följdfrågor istället för att generera fasta svar, 

vilket en strukturerad intervju skulle ha medfört. På så vis genereras olika bilder av det 

undersökta fenomenet, men sker inom forskningsfrågornas givna ramar (jfr. Bryman & Bell, 

2015: 211-213).  

Frågorna som tagits fram syftar till att täcka studiens syfte. Syftet operationaliseras genom 

teoriimpregnerade forskningsfrågor, vilka har använts vid konstruktion av intervjufrågorna 

(jfr. Bryman & Bell, 2015: 23). Frågorna berör således vår begreppsapparat om double-loop 

lärande, single-loop lärande och de fem organisatoriska strukturerna som främjar innovativt 

lärande (systemtänkande, personligt mästerskap, mentala modeller, gruppinlärning och skapa 

en gemensam vision). Tillsammans syftar dessa till att fånga fenomenet lärande 

organisationer. Inom varje begrepp ställer vi fem frågor som avser behandla samma 

ämnesområde för att säkerställa att vi täcker in ämnesområdet, även om respondenterna inte 

uppfattat alla frågor korrekt. Frågorna behandlas på så vis i kluster. Eftersom systemtänkande 

handlar om att integrera och relatera de övriga fyra strukturerna med varandra är det svårt att 
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operationalisera strukturen till konkreta intervjufrågor. I ett försök att göra detta har vi ställt 

tre frågor på denna struktur, men vi menar också att vi med hjälp av frågorna på de övriga 

frågorna kommer kunna uttala oss om strukturerna för systemtänkande. Vidare avslutas 

intervjumallen med mer generella frågor såsom anställningstid, kön och arbetstitel. 

Anledningen till att frågorna ställs i slutet av intervjumallen beror på att vi vill undvika att 

respondenten i ett tidigt skede ifrågasätter varför de intervjuas och håller oss ifrån ämnet som 

undersöks (jfr. Bryman & Bell, 2015: 221-222). Nedan följer ett urval av exempel på frågor 

ur vår intervjuguide. Se fullständig intervjuguide i bilaga 1. 

 

Tabell 2: Exempel på frågor från intervjumallen. 

När det gäller studiens tillvägagångssätt valde vi att kontakta och boka in respondenterna till 

två specifikt utsatta dagar. Intervjuerna schemalades för en timmes tidsåtgång men landade 

mellan 45-55 minuter per intervju. Intervjuerna skedde i grupprum hos den specifika 

organisationen eftersom vi lade stor vikt vid att anpassa tid och plats efter respondenterna 

(jfr. Bryman & Bell, 2015: 219). Vi valde att utföra intervjuerna gemensamt för att kunna 

följa upp med relevanta följdfrågor som dök upp under intervjuns gång (jfr. Bryman & Bell, 

2015: 213). Samtliga intervjuer spelades in, med respondenternas samtycke, för att kunna 

fokusera på respondenterna under intervjun. Detta underlättade även 
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transkriberingsprocessen, då vi noggrant kunde gå igenom vad som sagts under intervjuerna 

(jfr. Bryman & Bell, 2015: 220).  

3.4 Bearbetning och analys 

Studien har en deduktiv ansats, vilket påverkar hur vi bearbetar och kodar vårt material. Vi 

vill med intervjuerna se om man kan hitta mönster som besvarar våra forskningsfrågor, vilket 

fungerar bra i en tematisk analys trots att vi använder oss av en deduktiv ansats i en kvalitativ 

analys (Braun & Clarke, 2006).  

Efter intervjuerna påbörjade vi processen att bearbeta materialet. Första steget var att 

transkribera våra intervjuutsagor. Vi valde att dela upp intervjuerna mellan oss för att vara så 

tidseffektiva som möjligt, samtidigt som vi lade stor noggrannhet i att skapa ett fullständigt 

material och få ett bredare utrymme för analys. Vi läste igenom transkriptionerna flera gånger 

och markerade samtidigt ord eller citat som vi i ett första steg ansåg ha relevans för studiens 

syfte, exempelvis ord som “högt i tak”. Därefter kodade vi vår data genom att se vilka ord 

och citat som liknade varandra i karaktär och återkom ofta. Sedan använde vi våra teoridrivna 

forskningsfrågor för att finna intressanta citat för att koda materialet till teman. Exempel på 

citat som liknade varandra var “vi har väldigt högt i tak och vi är bollplank för varandra 

jämt” och “vi verkligen försöker coacha varandra och hjälpa varandra”. Sedan gick vi 

återigen igenom all data för att finna fler citat vi möjligtvis missat och som kunde kopplas till 

våra funna koder. Eftersom vi kopplade samman olika koder som relaterade till varandra, 

utgjorde det initialt våra grupperingar av koder. När vi sedan jämförde olika grupperingar 

med varandra kunde vi också se hur de förhåller sig till våra teoretiska utgångspunkter och 

säkerställer att vi besvarar studiens syfte. Till exempel grupperade vi alla koder som 

relaterade gruppinlärning i en hög.  I det här steget hade vi skapat våra övergripande teman 

som var; systemtänkande, mentala modeller, personligt mästerskap, skapa en gemensam 

vision, gruppinlärning, single-loop lärande och double-loop lärande (jfr. Braun & Clarke, 

2006). Detta innebar alltså att vi kunnat se dessa begrepp i vår data och sedan skapat teman 

utifrån hur dessa syntes. 

Efter denna process valde vi att slå samman de olika teman som representerade 

organisatoriska strukturer, det vill säga; systemtänkande, mentala modeller, personligt 

mästerskap, skapa en gemensam vision och gruppinlärning. Detta gjorde vi för att i ett första 

läge förstå vilka strukturer som går att återfinna inom organisationen. Vi valde däremot att 
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behålla de teman som bestod av double-loop lärande och single-loop lärande separat för att på 

ett tydligt sätt presentera vilka nivåer av lärande som går att återfinna. Vidare har vi namngett 

våra teman för att kunna tydligt definiera vad våra teman är och vad de inte är. Därmed blev 

våra tre övergripande teman; organisatoriska strukturer för innovativt lärande, single-loop 

lärande och double-loop lärande (jfr. Braun & Clarke, 2006).  

Varje tema avser att besvara våra forskningsfrågor och studiens syfte. Under avsnittet resultat 

och analys kommer varje tema att presenteras separat, trots att det är en hybridmodell, för att 

på ett tydligt sätt presentera vilka strukturer som finns och vilka olika nivåer av lärande som 

vi kunde finna. Hybridmodellen kommer däremot att reflekteras och diskuteras under 

avsnittet diskussion. Ett sista steg i processen är att påbörja rapportskrivningen och analysen. 

Vi har gjort en analys utifrån semantiska teman som innebär att vi tolkar vad respondenterna 

sagt. Eftersom studien syftar till att testa en teori vill vi tolka vad respondenterna faktiskt sade 

och upplevde, inte vad som sades mellan raderna, för att kunna koppla detta till vår teoretiska 

utgångspunkt. Denna kognitiva modell försöker således förstå lärande genom att tolka 

respondenternas ord (jfr. Braun & Clarke, 2006).  

3.5 Studiens kvalité  

Vi använder oss av begreppen trovärdighet och tillförlitlighet för att fastställa kvalitén på 

studien. Detta beror på att vi uttalar oss om olika sociala verkligheter, vilket innebär att även 

om studien upprepas, kan resultaten avvika (jfr. Bryman & Bell, 2015: 400-401). 

3.5.1 Trovärdighet 

För att skapa trovärdighet i studien har vi utfört denna enligt praxis, samt delat med oss av 

våra resultat till respondenterna. Detta har gjorts genom att informera dem om att rapporten 

kommer att publiceras på universitetsdatabasen DiVA. Utöver detta har vi etablerat en 

beskrivning av organisationen i ett försök att beskriva kännetecknen för dess kultur. Vidare 

har vi försökt att vara så transparenta som möjligt genom att tydligt beskriva och redovisa 

alla våra tillvägagångssätt. Slutligen har vi antagit ett tillräckligt stort antal respondenter för 

att inte låta studien och dess resultat påverkas av personliga värderingar i en för hög grad. Det 

är dock viktigt att påpeka att det inte är möjligt att helt undvika att påverkas av personliga 

värderingar från forskarna eller respondenterna, men genom att noga följa dessa kriterier 

skapas ändå en tillräckligt stor grad trovärdighet (jfr. Bryman & Bell, 2015: 400-403; Ahrne 

& Svensson, 2015: 42).  
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3.5.2 Tillförlitlighet 

För att skapa tillförlitlighet har vi medvetet valt att variera respondenterna i faktorer som kön, 

ålder och bakgrund, vilket i sin tur visar de olika synsätten hos medlemmarna i 

organisationen på ett rättvist sätt. Genom att ställa flera frågor utifrån vår teoretiska 

referensram säkerställer vi dessutom att vi mäter det vi avser mäta. Slutligen ökar vi 

tillförlitligheten genom att återigen skapa transparens. Detta skapas genom en väl genomtänkt 

metodprocess och en tydlig transkribering, samt kodning av intervjuerna (jfr. Bryman & Bell, 

2015: 403-404). 

3.5.3 Generaliserbarhet 

En kritik som brukar riktas mot kvalitativa studier är huruvida den är generaliserbar. Det vill 

säga, om studien använder sig av semistrukturerade intervjuer i en specifik organisation, med 

ett litet antal människor är det svårt att veta hur studien ska kunna generaliseras till resten av 

befolkningen. Studien handlar dock om att kunna generalisera till teorierna, det vill säga att vi 

testar och sammanflätar två teorier för att se hur vår studie förhåller sig till dessa, snarare än 

att vi generaliserar till populationen (jfr. Bryman & Bell, 2015: 414). Vi menar dock att 

studien fortfarande är generaliserbar i viss mån. Det går att generalisera studien till fall som 

studerar fenomenet på liknande vis (jfr. Bryman & Bell, 2015: 38). 

3.6 Etiska överväganden 

Undersökningen har genomförts enligt Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, och information kring dessa 

principer ingick som en del av det missivbrev som skickades ut innan genomförandet av 

intervjuerna (se bilaga 2). I brevet framgick information om studiens syfte, mål, att 

deltagandet i studien var frivilligt, samt att medverkande hade rätt att avbryta sitt deltagande 

när som helst. Ett förtydligande kring detta framgick även som inledande del av intervjuerna. 

Intervjuerna spelades in och vi bad om respondenternas samtycke. Vi meddelade att 

materialet skulle raderas när studien var klar. I missivbrevet framgick det även att all 

information som rör organisationen eller som är kopplade till individens identitet skulle 

behandlas konfidentiellt. Vidare framgick att de data vi samlat in enbart skulle användas i 

forskningssammanhang och inte i icke-vetenskapliga syften.  

Utöver missivbrevet och intervjutillfället är det av största vikt att förhålla sig forskningsetiskt 

under hela processen. Vi har därför varit noga med att enbart använda information om 
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respondenterna och organisationen som har ett relevant syfte för studien. Vi menar även att 

ett akademiskt förhållningssätt till arbetsprocessen bidrar till att minimera missförstånd. 

Studiens deduktiva karaktär minimerar förekomsten av åsikter. Alla dessa åtgärder pekar på 

att vi som forskare har god forskningssed, eftersom vi talar sanning om vår forskning och 

medvetet granskar, samt redovisar utgångspunkterna för studien (jfr. Vetenskapsrådet, 2002). 
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4. Resultat & Analys 

I detta avsnitt besvaras de teoretiska forskningsfrågor som ligger till grund för studiens syfte. 

Resultaten av våra intervjuer sammanställs under tre teman med tillhörande underteman. 

Varje begrepp och teori kommer att presenteras separat, trots att det är en hybridmodell, för 

att på ett tydligt sätt presentera vilka strukturer som finns och vilka olika nivåer av lärande 

som vi kunde finna. Analysen sker löpande med hjälp av vår teoretiska begreppsapparat2.  

4.1 Organisatoriska strukturer för innovativt lärande 

Senge (2006) menar att principen om en lärande organisation skapas genom att 

organisationen möjliggör strukturer som är kritiska för lärande. Hans fem strukturer bidrar 

tillsammans till att organisationen fortsätter att lära. Dessa strukturer har studerats för att se 

medarbetarnas möjligheter till lärande, och senare, i vilken utsträckning de leder till ett 

innovativt lärande med hjälp av Argyris och Schöns (1996) två nivåer av lärande.  

4.1.1 Personligt mästerskap  

Organisationer består av individer som måste lära sig för att organisationer ska lära (Senge, 

2006: 129-133). Samtliga respondenter kunde ge uttryck för att det finns strukturer av 

personligt mästerskap, det vill säga att individerna i organisationen lär sig i syfte att 

organisationen ska lära. Det framkom av samtliga respondenter att organisationen drar nytta 

av att individer lär sig (jfr. Senge, 2006: 129-133). Alexander förklarar detta genom ett 

exempel:  

“jag utvecklas genom att utmanas skulle jag säga. Att man blir placerad i nya miljöer [uppgifter], och kanske 

till och med att man känner att nu har jag tagit mig vatten över huvudet. Men det finns ett sånt förtroende [...] 

och utveckling under eget ansvar.” 

Ovan exempel ger uttryck för att medarbetaren får möjlighet att utvecklas i organisationen, 

vilket definierar ett personligt mästerskap. Medarbetarens utveckling tycks organisationen 

nyttja genom att delegera mer ansvar, vilket kan leda till en djupare nivå av lärande för 

organisationen (jfr. Senge, 2006: 129-133). Flera respondenter ger även uttryck för deras vilja 

att ständigt utveckla sin förmåga att lära, där det inte finns ett stopp för denna process. Nedan 

följer ett exempel på detta: 

                                                
2 Vi har undvikit en sedvanlig distinktion mellan empiri och analys, eftersom det inte passar vår deduktiva 

ansats. 
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Robert: “för mig passar det ganska bra hur det här företaget är strukturerat på så sätt att man har ganska fria 

tyglar till att jaga det området man vill. [...] Jag har alltid varit intresserad av teknik och jag får utrymme att 

jobba relativt nära den tekniska plattform vi har. Och det kanske är mina styrkor, men framförallt så är det mitt 

intresseområde. [...] Jag tycker om att liksom lära mig själv ganska mycket för jag är väldigt nyfiken och gillar 

att ta för mig liksom av information. Och det finns egentligen aldrig nån som direkt säger stopp eller så här…” 

I ovan citat kan ses exempel på en person med hög nivå av personligt mästerskap eftersom 

medarbetaren ser utveckling och lärande som en livsstil. Att företaget tillåter medarbetaren 

att välja vägen till utveckling och tillåts att arbeta inom dess intresseområden, möjliggör 

strukturer för höga nivåer av personligt mästerskap. Roberts intresseområde tycks även vara 

dennes vision, vilket tyder på att medarbetaren förstår att det finns en kreativ spänning mellan 

dennes visioner och företagets verklighet. Ledningen är måna om individers utveckling och 

vill därmed skapa strukturer för personligt mästerskap eftersom det även leder till att 

organisationen lär sig (jfr. Senge, 2006: 129-133). Företaget tycks även ha en kultur för 

utveckling och lärande, som innebär stor frihet under ansvar, vilket möjliggör att individerna 

lär sig när de tar sig an mer krävande ansvarsområden. Niklas påvisar ett sådant exempel: 

“till exempel vi jobbar mycket med digitalisering på ett sätt som inte andra rekryteringsföretag gör, vilket gör 

att man måste hela tiden vara snabb i puckarna. Ett exempel är att den kunden som jag ansvarar för har.. dom 

vill köpa delmoment i en rekryteringsprocesser och då har vi kommit på att de har en timbank, att de får köpa 

och betala oss per timme, som ett konsultarvode vilket vi aldrig har gjort tidigare. Då är bara svaret, ‘pitcha det 

för kund, funkar det, funkar det inte?’ Det vet vi inte, för det hände idag. Vi får svar imorgon och då lär jag mig 

på det sättet. Mycket hit the ground running.” 

Här kan vi alltså se att medarbetarna utvecklas när de får ta sig an nya och mer avancerade 

arbetsuppgifter, vilket är en del av företagets kultur. När organisationen står inför nya och 

utmanande ansvarsområden delegeras ansvaret till medarbetarna och då lär sig individerna. 

På så sätt har även organisationen lärt sig, eftersom de nyttjar individens lärande (jfr. Senge, 

2006: 129-133).  

Sammanfattningsvis kan vi se att just lärande och utveckling verkar vara något som 

medarbetarna drivs av. Det finns en sorts kultur om personlig utveckling på företaget vilket 

också möjliggör lärande och att flera respondenter visade på höga nivåer av personligt 

mästerskap. Organisationen tycks också dra nytta av att individerna lär sig vilket är en av 

utmaningarna i strukturen om personligt mästerskap, vilket senare leder till att även 

organisationen lär sig (Senge, 2006: 129-133). 
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4.1.2 Mentala modeller 

Människor har förutbestämda mentala modeller över hur världen fungerar. För att skapa en 

lärande organisation måste organisationen utmana, testa och förbättra dessa mentala modeller 

(Senge, 2006: 163-164). Samtliga respondenter påvisade att organisationen har skapat en 

kultur som uppmuntrar medarbetarna till att ifrågasätta, fundera och analysera för att konstant 

förbättra deras problemlösningsförmåga (jfr. Senge, 2006: 163-164). Följande citat visar ett 

exempel där företaget välkomnar nya idéer och sätt att tänka: 

Stina: “jag känner aldrig nånsin att jag har en idé som jag inte vågar [säga] utan det är [...] väldigt högt i tak. 

Asså, och jag skulle säga att dom är jätteduktiga på att släppa fram allas åsikter, så länge man tar den 

platsen.” 

Företaget har genom sin struktur skapat ett klimat där allas åsikter och idéer är välkomna. 

Organisationens kultur uttrycks som “högt i tak” och att detta möjliggör kreativitet och 

flexibilitet. Genom denna kultur får organisationen tillgång till ett stort antal olika idéer och 

därmed mentala modeller, som de kan nyttja för lärande (jfr. Senge, 2006: 163-164). I och 

med detta är det möjligt att utvärdera deras mentala modeller för att kunna utmana dem (jfr. 

Senge, 2006: 166). Respondenterna kunde även ge några exempel där de blir utmanade i sina 

idéer, vilket Alexander påvisar nedan:   

“[VD:n] är nyfiken och lyhörd, och gillar innovativa idéer. Då vill [hen] veta mer, då har man ett möte och 

pitchar sin idé och då kan man bli utmanad i sitt tänk. Då kanske man inser att det inte var en så bra lösning 

eller så testar man den!”   

I exemplet ovan ifrågasätter företaget medarbetarens innovativa idéer på ett konstruktivt sätt. 

När medarbetarna ges möjlighet att argumentera för sina idéer inför chefen, får de direkt 

återkoppling och vägledning i sitt tänkande. Chefen påverkar således medarbetarnas mentala 

modeller, vilket innebär ett fortsatt lärande. Detta innebär att företaget kan utnyttja 

medarbetarnas mentala modeller till sin fördel om de är medvetna om dem (jfr. Senge, 2006: 

163-164, 166). Genom följande citat kan vi se att det finns en medvetenhet om medarbetarnas 

olika styrkor:  

Lisa: “jag har ju fått ansvar för en kund och det har min chef sagt att det får jag för att de tycker att jag är rätt 

person för den kunden i och med att jag är bra på kundbemötande och service. Så det är min styrka och det 

hade jag ju inte fått annars om jag… ja, där måste de ju ändå se någonting, att jag kan fronta kunderna.” 

Cheferna är medvetna om de styrkor som dess anställda har. Genom att placera de som är 

duktiga på kundbemötande och service nära kunden kan företaget använda sig av 
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medarbetarnas olika styrkor, därmed har de alltså förståelse för medarbetarnas mentala 

modeller (jfr. Senge, 2006: 166). När människors mentala modeller utmanas, minskar gapet 

mellan deras uppfattning och den verklighet som finns, och därmed minskas risken att göra 

något kontraproduktivt (jfr. Senge, 2006: 171). En del av medarbetarna uttryckte att de inte 

känner att företaget utmanar dem i deras tänkande. Följande citat är ett exempel på detta: 

Niklas: “[jag] känner mig inte så utmanad... utan jag utmanar nog mer mig själv [...] [genom att] göra saker 

som jag aldrig har gjort förut.” 

Niklas menar att även om företaget välkomnar idéer från medarbetarna, är det inte företaget 

som utmanar individens mentala modeller, utan snarare medarbetarna själva. Men det faktum 

att företaget inte aktivt utmanar människors mentala modeller behöver inte vara något 

negativt. Det är möjligt att anta att cheferna på företaget är medvetna om att dess anställda 

drivs av högt personligt mästerskap, och kommer, om kulturen finns för det, att utmana sina 

egna mentala modeller för att fortsätta utvecklas (jfr. Senge, 2006: 133, 171). När denna 

struktur finns inom företaget, öppnar det upp för möjligheten att utmana företagets mentala 

modeller, vilket exemplifieras i följande citat av Alexander: 

“jag har ett väldigt speciellt sätt att tänka och jag gör väldigt, låter så icke-ödmjukt, men jag gör på mitt sätt 

och sen så vill jag gärna bevisa att det funkar. Om någon säger såhär, nä men så gör vi inte här. Men då vill jag 

testa, bevisa och sen så kanske det ger resultat och då kan man se att det funkar ju. Så jag skulle aldrig ta ett nej 

för ett nej.” 

Flera av respondenterna gav exempel där de utmanar företagets normer och värderingar. 

Eftersom att medarbetarna ges möjligheten att komma med innovativa idéer som utmanar 

företagets normer, lär sig inte bara individerna, men även organisationen. Genom att 

ifrågasätta nuvarande praxis, och att få utmana de mentala modeller som organisationen har 

kan detta leda till ett double-loop lärande i organisationen (jfr. Senge, 2006: 171).  

Sammanfattningsvis har företaget en kultur där idéer och olika sätt att tänka välkomnas (jfr. 

Senge, 2006: 163-164). Eftersom kulturen möjliggör att medarbetarna bidrar till olika idéer är 

även ledningen medveten om medarbetarnas olika uppfattningar och mentala modeller. Detta 

gör att organisationen kan utnyttja medarbetarnas tänkande och mentala modeller (jfr. Senge, 

2006: 166). En kultur med “högt i tak” bidrar även till att medarbetarna utmanar nuvarande 

normer. Denna kultur och struktur bidrar även till att personer som drivs av högt personligt 

mästerskap, kommer att utmana organisationens normer, vilket i sin tur leder till att både 

organisationen och individen lär sig (jfr. Senge, 2006: 133, 166, 171). 
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4.1.3 Skapa en gemensam vision 

För att skapa en lärande organisation måste dess medlemmar ha delade bilder om den 

gemensamma visionen i organisationen (Senge, 2006: 191-192). Särskilt utmärkande var att 

samtliga respondenter gav en liknande bild om företagets visioner. Ett exempel på detta är 

följande citat: 

Lisa: “innan var det att vi skulle till månen. nej men, nu senast var väl att vi skulle bli tusen anställda och en 

omsättning på en miljard. [...] så målet är att växa och bli globala i framtiden. Det finns inget stopp så. Sen så 

tror jag inte det finns något uttalat att vi ska gå just åt det här hållet men att vi hela tiden ska växa. Och att vi 

ska vara bäst på det vi gör.” 

De övriga respondenterna uttryckte liknande bilder om företagets visioner, såsom att de ska 

“bli bäst på det de gör”, vilket skapar gemensamma visioner om företaget. Flera respondenter 

beskrev att VD:n på företaget var duktig på att förmedla budskapet under företagets 

gemensamma frukost på fredagar. Eftersom flera medarbetare har gemensamma och liknande 

bilder blir de också knutna till varandra, vilket bidrar till ett ökat lärande. När budskapet 

förmedlas tydligt och medarbetarna uppfattar det, möjliggörs strukturer för att skapa en delad 

vision (jfr. Senge, 2006: 191-192). Det återfanns även exempel på där medarbetarna får vara 

med och bidra till företagets visioner genom aktiviteter. Följande citat påvisar detta: 

Anna: “och vi har haft en del workshops [...]. Då har det varit en del brainstorming om företaget och framåt 

hur vi jobbar här, vad som är positivt, vad som är negativt och vad man kan förbättra.”  

Anna beskriver aktiviteter, i form av workshops, där medarbetarna får vara med och bidra till 

företagets visioner. Således blir företagets visioner gemensamma för alla eftersom de tillåts 

vara med och bidra. När människor känner samhörighet med organisationens separata 

aktiviteter skapas gemensamma mål. Aktiviteterna finns således i syfte att frambringa 

gemensamhet till visionerna (jfr. Senge, 2006: 191-192). För att organisationen ska känna 

samhörighet med aktiviteterna måste individen känna gemenskap (Senge, 2006: 191-192). 

Samtliga respondenter gav uttryck att organisationen arbetar för att skapa gemensamhet 

genom olika aktiviteter. Detta påvisas genom följande citat: 

Lisa: “vi har ju haft som när vi hade sommarfesten. [...] Men då är det ju mycket så att de delar upp oss i lag så 

det är ju verkligen bra för gemenskapen.” 

Lisa beskriver aktiviteter som främjar gemenskapen på företaget. Detta är ett tydligt exempel 

på aktiviteter där syftet är att bidra till gemenskap för att medarbetarna ska jobba för att skapa 

en gemensam vision (jfr. Senge, 2006: 191-192). För att uppnå en djupare nivå av lärande är 
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det viktigt att människor strävar mot att uppnå något som upplevs viktigt för dem. Den delade 

visionen måste därför reflektera den personliga visionen för att skapa engagemang (Senge, 

2006: 191-192). Flertalet respondenter gav exempel på att deras personliga mål 

överensstämmer mycket med organisationens mål. Stina ger ett exempel på detta: 

 “asså jag tror nog att [företagsnamnet] passar min personlighet ganska mycket. Det hade varit mycket, mycket 

svårare för mig att hamna på ett företag där det är väldigt såhär strikta ramar. För att jag hade nog klivit över 

dom väldigt mycket mer. Här det ju en sån typ av kultur där man får vara så och där det uppskattas, så att jag 

tror att jag passat här ganska bra personlighetsmässigt.”  

Organisationens öppna klimat bidrar till att personliga visioner får träda fram. Medarbetarna 

får ta sig an de områden som upplevs viktiga för dem och på så sätt skapas engagemang. 

Eftersom företagets visioner är relativt breda, ger det möjlighet och utrymme för att de 

personliga visionerna överensstämmer med företagets visioner (jfr. Senge, 2006: 191-192). 

Det fanns även exempel på där medarbetarna gav uttryck för att organisationen tar hänsyn till 

medarbetarnas personliga visioner:  

Alexander: “Att alla som jobbar på bolaget får säga sitt, att man sedan tar med sig svaren och faktiskt utgår 

från det när, liksom, en ledningsgrupp sitter och planerar nästkommande år. Till exempel att det här inte är alls 

det som våra medarbetare vill och då kanske vi inte ska ta det spåret utan välja det andra spåret.”  

För att skapa en gemensam vision tar företaget hänsyn till medarbetarnas personliga visioner 

vid skapande av organisationens mål. Detta kan därför ses som en struktur där organisationen 

möjliggör att personliga visioner får träda fram, eftersom det skapar engagemang och därmed 

möjliggör en djupare nivå av lärande. På så sätt har organisationen vinning i att individer är 

engagerade och lär sig (jfr. Senge, 2006: 191-192). 

Utöver detta fanns exempel där medarbetare menar att de inte arbetar i en gemensam 

riktning, vilket påvisas i följande citat: 

Lisa “i en grupp kommer det alltid vara dom som tänker mer på sig själva än på andra. Och det tycker jag 

också att det märks att, vissa kanske inte bryr sig om de behöver trampa på några tår för att nå sitt mål. Medans 

andra är såhär, nä men gruppen, hela gruppen ska med, alla ska med. Så det tycker jag verkligen är från person 

till person.” 

Lisa beskriver att en del medarbetare inte bryr sig om det gemensamma målet, medan andra 

medarbetare gör det, vilket antyder på att det kanske inte finns en entydig gemensam vision 

(jfr. Senge, 2006: 191-192).  
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För att sammanfatta företagets strukturer om att skapa en gemensam vision tycks de ha 

arbetat för att förmedla i vilken riktning företaget vill. Dessutom har de skapat ett klimat som 

möjliggör att personliga visioner får träda fram. Detta beror på att det finns utrymme för att 

de personliga visionerna ska överensstämma med företagets visioner.  De upplevda brister 

som finns i organisationens gemensamma vision behöver inte innebära att den gemensamma 

visionen hämmas. Snarare innebär de brister som upplevs av medarbetarna att de i skapandet 

av visionen har byggt upp ett kritiskt tänkande. Detta i sin tur leder till att medarbetarna har 

möjligheter att ifrågasätta den nuvarande visionen, vilket innebär ett lärande som skapar nya 

sätt att agera och tänka. Det innebär således att företagets gemensamma visioner existerar, 

men att det öppnar upp för medarbetare med kritiskt tänkande (jfr. Senge, 2006: 191-192). 

4.1.4 Gruppinlärning  

När gruppinlärning uppstår producerar individer inte bara bättre, utan de lär sig också mer 

effektivt än de hade gjort enskilt. Grupper måste utvecklas och lära sig för att organisationen 

ska lära sig (Senge, 2006: 216-217). Flera respondenter menade att företaget inte aktivt 

placerade individerna i grupparbeten, där de skulle utföra uppgifter tillsammans. Men detta 

betyder inte att gruppinlärning inte kan ske. Om det finns en möjlighet för medarbetare att 

diskutera problem med sina kollegor, kan gruppinlärning ske. Detta beror på att individens 

vision också blir gruppens vision när de samarbetar med varandra (jfr. Senge, 2006: 216-

217). Samtliga respondenter påvisade att gruppinlärning sker genom att kollegorna är ett 

bollplank vid problemlösning. Exempelvis påvisas detta i följande citat: 

Alexander: “vi har väldigt högt i tak och vi är bollplank för varandra jämt. Så även om man inte är i ett team 

[...] så har man kanske ett projekt för sig själv men så har man liksom ett team där man får bolla idéer och 

tankar, och så, med sina kollegor.” 

Respondenterna visar på att de inte arbetar aktivt i grupp, men att de använder gruppen för att 

lära sig om hur de kan lösa och tänka kring problem. Detta innebär att företaget har strukturer 

som tillåter den typen av utbyte, där medarbetarna kan dra nytta av varandra, och tillåts agera 

tillsammans, trots att organisationen inte har några officiella grupper (jfr. Senge: 216-217). 

Genom att de därmed utövar gruppinlärning, fungerar gruppen som en helhet och kan röra sig 

i samma riktning, vilket i sin tur leder till att den kommer till samma resultat på kortare tid än 

om individerna hade tänkt själva (jfr. Senge, 2006: 218-219). Medarbetarna måste dessutom 

förstå hur de fungerar bra ihop och hur de kan lära sig tillsammans för att organisationen ska 

bli lärande. Denna förståelse exemplifieras i följande citat: 
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Stina: “i och med att vi besitter så himla olika kompetenser så skulle jag säga att vi fyller varandras glapp 

konstant. [...] att jag är duktig på projektledningen, nån annan där är duktig på det grafiska, nån annan där är 

duktig på det tekniska. [...] vi har väldigt många olika sidor i teamet och vi kompletterar varandra [...] vi tar 

sällan in en person i teamet som kan allt.” 

Stina visar på att det finns en medvetenhet kring hur hen kompletterar gruppen och att 

gruppens kunskaper tillsammans kan överstiga individernas separata kunskaper (jfr. Senge, 

2006: 216-217). Det finns dessutom en viss medvetenhet om medarbetarnas styrkor hos 

cheferna, och de kan således utnyttja denna kunskap för att stärka lärandet i organisationen. 

Ett exempel på detta syns i följande citat av Niklas: 

“jag är ganska dominant och det tror jag [chefen] tycker också, fast ändå ganska såhär lyhörd. [Hen] brukar 

säga till mig att [hen] alltid kommer till mig och frågar om jag har tagit tempen på gruppen för [hen] känner att 

jag ser och hör saker som [hen] inte uppfattar. [Hen] vill gärna att jag ska ge information om hur gruppen mår 

[...]. Det är nog för att jag har rätt bra koll på gruppen och hur folk mår.” 

Genom att både chefen och Niklas uttrycker en medvetenhet om dennes styrkor och vad hen 

bidrar med i gruppen är det möjligt att anta att företaget nyttjar och möjliggör gruppinlärning 

genom individers mentala modeller, eftersom de har en medvetenhet om hur de kompletterar 

varandra för att uppnå bästa resultat (Senge, 2006: 166, 216-217). 

Sammanfattningsvis sker inte gruppinlärning nödvändigtvis på grund utav att organisationen 

delar in individer i grupper för att utföra en specifik uppgift, utan snarare när medarbetarna i 

organisationen ser nyttan med att arbeta tillsammans i grupp för att gruppens resultat 

överstiger individens separata resultat. Utöver detta måste organisationens struktur 

möjliggöra och tillåta detta utbyte, något som företaget gör genom att utnyttja medvetenheten 

i hur de olika medarbetarna kompletterar och påverkar varandra (jfr. Senge, 2006: 216-219). 

4.1.5 Systemtänkande 

Systemtänkande finns för att interagera de övriga strukturerna och skapa en helhet. 

Strukturen om systemtänkande bygger på att helheten kan överstiga summan av delarna 

(Senge, 2006: 11-12). Samtliga respondenter kunde ge uttryck för att det finns ett 

systemtänkande i organisationen. Flera respondenter förklarade hur samarbetet ser ut mellan 

företagets avdelningar och utmärkande var att ingen avdelning klarade sitt arbete utan den 

andra. Ett exempel på ett sådant citat är: 

Niklas: “det är ju fyra olika avdelningar på det här företaget som alla jobbar [och] är [...] väldigt beroende av 

varandra på många sätt [...] vi klarar oss inte utan någon av de andra avdelningarna.” 



26 

Ovan exempel beskriver att ingen avdelning klarar sig utan den andra och vice versa, vilket 

innebär ett systemtänkande, att helheten är större än summan av delarna (jfr. Senge, 2006: 

11-12). Några respondenter gav också uttryck för att det finns ett bra samarbete mellan 

avdelningarna men att företaget arbetar aktivt mot en strategi med mer helhetsförståelse och 

tvärfunktionella samarbeten.  Ett sådant exempel beskriver Alexander: 

“mer och mer sista tiden skulle jag nog säga, att man har börjat tänka så, att det ska vara mer, liksom, mindre 

team inom bolaget. Kanske framförallt liksom mellan olika avdelningar, för att man kan se ett värde i att plocka 

med fler. Nu har vi ett kundprojekt, ja men vi plockar med en från den avdelningen, en från den och en från den, 

och sedan är ni ett team internt. Så det är liksom inte bara på avdelningsbasis, utan även, ja men mellan 

avdelningarna, för att testa hur det funkar och blanda kompetenser.” 

Alexander beskriver att samarbetet ska fungera bättre mellan avdelningarna genom att plocka 

individer från respektive avdelning till olika kundprojekt. Genom att blanda kompetenser och 

arbeta tillsammans som en helhet kan detta leda till en djupare nivå av lärande eftersom 

summan överstiger de separata delarna. Detta kan alltså ses som en aktiv strategi från 

ledningen (jfr. Senge, 2006: 11-12). Flertalet respondenter gav också uttryck för att det finns 

andra medvetna strategier tillämpande av ledningen, i form av aktiviteter, där syftet är att 

medarbetarna ska få förståelse för andras arbeten. En vanligt förekommande aktivitet var när 

företaget har frukost varje fredag. Robert beskriver detta i följande citat: 

“på fredagsfrukosten för då får ju marknad berätta, det här har vi gjort i veckan, det här ska vi göra framåt, 

och så kommer sälj in och säger så här, det här gör vi framåt, det här gör vi nu. Och systemet kommer också 

och visar. Och då får man ju en ganska bra helhetsbild liksom.” 

Fredagsfrukosten som exemplifieras i ovan citat är således en aktiv strategi och aktivitet från 

ledningen, där ett av syftet är att kunskapen från respektive avdelning ska höjas. Flera 

medarbetare sade dessutom att företaget är duktiga på att kommunicera ut information om 

respektive avdelning, vilket även påvisar denna strategi från ledningen. På så sätt förhöjs 

också effekten av lärandet eftersom medarbetarna får en större förståelse för helheten (jfr. 

Senge, 2006: 11-12). Samtliga respondenter gav också uttryck för en förståelse av att de 

arbetar bättre tillsammans och att varje funktion bidrar till en bättre helhet. Ett sådant 

exempel beskriver Stina: 

”vi vill ju ha helhetslösningar, det är ju vårt mål med allting, att vi är en helhetslösning inom rekrytering. Och 

det är på det sättet vårt mål är att arbeta och vi ska arbeta. Så att det är ju att alla våra avdelningar är 

kopplade till varandra och fyller sin funktion i den helheten vi är som bolag.” 
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Visionen för företaget är att vara heltäckande inom rekrytering, därför krävs varje avdelnings 

insats för att skapa en helhet. Eftersom medarbetarna också ger uttryck för att samarbetet 

fungerar väl, och att de är beroende av varandra, påvisar det att det finns ett systemtänk i 

organisationen. Att till exempel ha en vision utan att ha systemtänkande innebär att man 

förstår var man vill hamna, men inte varför man ska hamna där. Medarbetarna förstår var de 

ska och varför de ska dit och har således en förståelse för helheten (jfr. Senge, 2006: 11-12).  

Vidare gav samtliga respondenter uttryck för en förståelse för vad de genererar till helheten 

och företaget. Vanligast förekommande svar var om vad medarbetarnas insats genererar till 

företaget i stort, där de beskriver en grundläggande förståelse för vad de bidrar med 

finansiellt sett, men även i mjuka värden såsom högre kundnöjdhet. Deras förståelse gör att 

de bidrar till företagets vision och på så sätt har företaget skapat en struktur där de förhöjer 

effekten hos lärandet (jfr. Senge, 2006: 11-12). 

Avslutningsvis finns en förståelse för helheten hos medarbetarna och således ett 

systemtänkande i organisationen. En del respondenter gav uttryck för att samarbetet kan bli 

än bättre men att det ändå fungerar i sin helhet. Dessutom tycks organisationen ha tagit en 

aktiv riktning mot ett mer kraftfullt samarbete, i syfte att förhöja effekten. Medarbetarna 

tycks ha god förståelse för varandras arbeten och förstår att summan överstiger de separata 

delarna. Dessutom har de en förståelse för vad de genererar till företaget vilket tyder på att 

dessa parametrar tillsammans utgör att det finns strukturer för att en djupare nivå av lärande 

kan ta plats (jfr. Senge, 2006: 11-12). 

4.2 Single-loop lärande 

Andra delen av uppsatsens syfte är att se vilket lärande de organisatoriska strukturerna 

genererar och om de genererar en djupare nivå av lärande. För att utreda det utgår studien 

från Argyris och Schöns (1996) begreppsapparat om single-loop och double-loop lärande. 

Single-loop innebär att korrigera fel i förhållande till normer, utan att reflektera över om det 

är det mest effektiva sättet att arbeta på (Argyris & Schön, 1996: 20-21). Under intervjuerna 

framkom det tydligt att double-loop lärande, som är den djupaste nivån av lärande, var 

överrepresenterade, vilket kan förstås mot bakgrund av de organisatoriska strukturerna. 

Däremot återfanns tendenser av single-loop lärande eftersom samtliga respondenter kunde 

vardera ge ett exempel på ett single-loop lärande. Vanligt förekommande i dessa svar var att 
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medarbetarna arbetar som leverantörer och att de därför enbart rättar problemen för att 

kunden ska bli nöjd. Ett sådant citat beskriver Lisa nedan: 

“så jag kan väl säga det att så som jag brukar lösa det är väl alltid att göra det kunden säger fast många 

gånger man kanske ska stå på sig lite att nu gör vi på det här sättet men då brukar jag alltid göra vad dom vill 

att man ska göra.” 

Lisa beskriver att hon gör det kunden vill att hon ska göra, vilket tyder på ett instrumentellt 

värde, där hennes beteende om att stå på sig försvagas eftersom hon vet om konsekvenserna 

med detta beteende. Ett sådant exempel är ett single-loop lärande eftersom hon rättar felen 

efter normerna, utan att reflektera över om det är bästa eller mest effektiva sättet (jfr. Argyris 

& Schön, 1996: 20-21). Det framkom under intervjuerna att arbetstempot är högt och att det 

därför inte finns utrymme för reflektion. Ett sådant exempel beskrivs i följande citat: 

Niklas: “det finns alldeles för lite utrymme för reflektion, det är väldigt pang, pang, pang. Som jag sade 

tidigare, hit the ground running. Alltså man hinner sällan stanna upp och tänka ‘hur kan vi göra det här 

bättre?’ och ‘hur kan vi lära oss mer om det här?’ utan det är mer kötta på ända in i kaklet! Sen stannar man 

aldrig upp.” 

I ovan citat beskrivs att arbetstempot är högt och att det därför leder till att man sällan 

reflekterar över det bästa sättet att göra något på, vilket tyder på single-loop lärande. Det är 

därför möjligt att anta att det finns en brist på struktur, som gör att single-loop lärande sker 

(jfr. Argyris & Schön, 1996: 20-21). En annan medarbetare beskriver indirekt att 

arbetstempot är högt, vilket leder till att hen frågar sina medarbetare om hjälp för att rätta sina 

problem på snabbast möjliga vis. Stina beskriver det enligt följande: 

“för att jag vill ju bli klar så snabbt som möjligt, så kan jag liksom rida på någon annans kunskap så gör jag 

det. [...] kombinationen av någon som kan området väldigt bra och att jag på plats liksom direkt reder ut alla 

frågetecken, det gör nog att jag får en ganska tydlig bild av problemet. Och därifrån så jobbar jag ofta vidare 

med det, på vilket sätt det nu än är, om jag behöver skriva nått, eller göra nånting konkret, eller att det är 

nånting som, ja, men tar hjälp och förstår det.” 

Här är ytterligare ett exempel på ett single-loop lärande där hen tar hjälp av sina medarbetare 

för att lösa problemet. Eftersom Stina inte reflekterar över det bästa sättet att lösa problemet 

på, utan enbart rättar problemet i förhållande till de värden som finns, skapar det ett single-

loop lärande. Detta kan vara en konsekvens av att det inte finns utrymme för reflektioner och 

att arbetstempot är högt. Det ger således en indikation för företaget att främja de strukturer 

som finns för att skapa en djupare nivå av lärande (jfr. Argyris & Schön, 1996: 20-21). 
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Avslutningsvis kan det förstås att single-loop lärande sker i organisationen, som en 

konsekvens av att arbetstempot är högt och att medarbetarna därför inte hinner reflektera över 

situationen. En annan orsak är också att företaget är leverantörer av en tjänst, och därför gör 

sitt yttersta för att kunden ska bli nöjd, även om det från företagets sida inte är det bästa sättet 

att lösa situationen på. Organisationen har flera strukturer som främjar en djupare nivå av 

lärande, men det kvarstår fortfarande områden som bidrar till ett single-loop lärande, även om 

de inte är överrepresenterade. Det är dock möjligt att se att det är områden som är svåra för 

ledningen att hantera, då det sker som en konsekvens av att företaget är leverantörer och 

därför ligger det utanför deras påverkansmöjligheter. Detta betyder således att det inte finns 

några faktiska strategier från ledningen att skapa ett single-loop lärande, utan att det snarare 

sker oavsiktligt (jfr. Argyris & Schön, 1996: 20-21). 

4.3 Double-loop lärande 

Double-loop lärande är det lärande som resulterar i en förändring i nuvarande praxis, såväl 

som i strategier och antaganden (Argyris & Schön, 1996: 21-22). Samtliga respondenter 

kunde ge exempel på denna typ av lärande i deras arbete. Nedan visar ett av dessa exempel: 

Alexander: “också att man ska lära sig av misstag eller framgång. Det skulle jag nog säga är det som faktiskt 

gör att jag lär mig mest. Baserat på det som funkar och inte funkar så gör vi ju om det till nästa gång. [...] där 

är det verkligen en sådan sak där jag ser, ‘funkade det här för den kunden? okej, nej det funkade inte, vi 

behöver göra om det för nästa kund’. Då märker man, ’jaha, det var det som gjorde att det funkade’ och då gör 

man om det i sin tur till nästa kund.” 

Flera av respondenterna menade att de lär sig utav sina misstag, och att de måste ändra sina 

problemlösningar utefter de resultat de får. Vissa av resultaten kan visa sig att vara sämre, 

och ändras då till nästa gång, medan andra visar sig att vara mer önskvärda. Eftersom de 

finner nya sätt att arbeta på utifrån de misstag de gör, innebär detta ett double-loop lärande 

(jfr. Argyris & Schön, 1996: 21-22). Ett annat exempel på en situation där problemlösningen 

leder till double-loop uttrycks av Stina: 

“asså jag ringer nog kunden ganska snabbt och bara såhär, okej, vad är läget? Få ner situationen till [..] okej, 

vad är problemet? Bolla det internt, vad vi kan göra åt det? Lyfter fram möjligheterna till kunden igen, och sen 

så kommer man fram till en lösning. [...] Det är alltid väldigt lösningsorienterat här” 

Samtliga respondenter uttryckte att de diskuterade problemet tillsammans med chefer, kunder 

och kollegor för att komma fram till en lösning. Många gånger innebar denna typ av 

problemlösning att de lade fram olika tillvägagångssätt, och att de på så sätt fick flera olika 
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synvinklar på problemen. Genom att prata med olika personer om problemet menade 

respondenterna att de kunde använda sig av olika lösningar för varje nytt problem som 

uppstod, och på så sätt hela tiden lära sig nya arbetssätt, vilket i sin tur innebär ett double-

loop lärande (jfr. Argyris & Schön, 1996: 23-25).  

Vissa av respondenterna menade dessutom att de drog nytta av att analysera problemets 

ursprung. Ett exempel på detta visas i citatet nedan: 

Niklas: “ganska såhär analytisk till att gå tillbaka och sen se hur många olika sätt kan vi göra det här på och 

vad är det bästa, utan att lägga för mycket tid på det skulle jag säga.” 

Här skapas en högre förståelse för problemet genom kommunikation kring dess ursprung, för 

att sedan se på vilka olika sätt problemet kan lösas. Niklas menar i sitt exempel att hen på så 

sätt kan få fram det bästa tillvägagångssättet, och har därmed lärt sig att lösa problemet till 

nästa gång. I och med detta sker ett double-loop lärande när hen ifrågasätter det bästa sättet 

att lösa problemet på (jfr. Argyris & Schön, 1996: 23-25). 

Double-loop lärande ifrågasätter rimligheten och önskvärdheten i nuvarande praxis (Argyris 

& Schön, 1996: 21-22). Denna typ av lärande visade majoriteten av respondenterna, vilket 

exemplifieras i följande citat, i svar på frågan om hur hen agerar när denne inte är i linje med 

uppsatta mål: 

Alexander: “jag gör om målen då” 

Alexander menar alltså att målen inte är satta i sten, något som även flera andra respondenter 

ger uttryck för. Visar det sig att det inte är möjligt att uppnå målen kan medarbetarna sänka 

dem. Det är då möjligt att anta att företaget har byggt ett flexibelt klimat där medarbetarna 

inte bara får möjlighet att ifrågasätta tillvägagångssätten och hur man når målen, men också 

huruvida målen är rimliga och uppnåbara. Medarbetaren har i detta fall utvärderat att målen 

inte är uppnåbara och på så sätt blir det ett double-loop lärande, eftersom hen gör om målen 

efter denna reflektion (jfr. Argyris & Schön, 1996: 21-22).  

Samtliga respondenter påvisar alltså ett double-loop lärande. Det ges möjlighet att ta plats 

inom organisationen i och med att det inte finns några tydliga riktlinjer för att lösa problem. 

Anna beskriver att det egentligen inte finns några tydliga processer eller riktlinjer genom 

följande citat:  
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“det är inte en organisation som har väldigt tydliga processer eller riktlinjer eller så vidare. Utan ganska 

mycket ‘fluffligt’.” 

Organisationen har inte några tydliga riktlinjer eller processer för hur arbetet ska utföras. 

Detta kan ge utrymme för att ett double-loop lärande kan ske eftersom det tvingar 

medarbetarna att reflektera över tillvägagångssätten som leder till ett mer önskvärt resultat.  

För att sammanfatta lärandet i organisationen framgår det att företaget inte har några tydliga 

processer eller riktlinjer för hur medarbetarna ska lösa ett problem, men att de ändå löser 

problem effektivt. Det är därmed möjligt att anta att de strukturer som företaget har för 

lärande, i kombination med att problemlösandet är flexibelt, leder till en djupare nivå av 

lärande, det vill säga, double-loop lärande (jfr. Senge, 2006; Argyris & Schön, 1996). 

  



32 

5. Diskussion 

I detta avsnitt kommer studiens resultat och hybridmodell att diskuteras i förhållande till 

andra studier inom forskningsområdet. Därefter presenteras den slutssats som kunnat dras. En 

vidare diskussion kommer också att föras om studiens bidrag och dess begränsningar till 

forskningsfältet, för att sedan ge förslag på vad framtida studier kan behandla.  

5.1 Inledande diskussion 

Syftet med studien var att förstår hur ett företag kan ses som en lärande organisation genom 

en hybridmodell på redan etablerade teorier inom området. Med hjälp av hybridmodellen 

hoppades vi kunna förstå organisatoriskt lärande bättre.  

Resultaten från studien visar att det finns en kultur i företaget som uppmuntrar personlig 

utveckling eftersom idéer välkomnas, vilket därmed bidrar till att medarbetare tillåts utmana 

företagets normer och arbetsstrategier. När medarbetarna får utmana normer, utvecklas ett 

kritiskt tänkande där även företaget utmanas och lär sig. Resultaten pekar också på att de 

strukturer som organisationen skapat tillåter att medarbetare drar nytta av varandra, och 

därmed förstår att de kompletterar varandra. Detta leder till en förståelse för helheten och att 

de tillsammans får ett bättre resultat. Vidare tillåter strukturen ett flexibelt och dynamiskt 

arbetssätt hos medarbetarna, vilket tvingar dem att reflektera över det mest effektiva 

tillvägagångssättet, eftersom det inte finns några givna ramar för hur de ska gå tillväga.  

Organisationens kultur och struktur möjliggör tillsammans att det främst sker ett double-loop 

lärande där medarbetarna lär sig av sina misstag, och genom diskussion med chefer, kollegor 

och kunder. Eftersom kulturen tycks vila på ett kritiskt tänkande i organisationen, bidrar det 

till medarbetare som ifrågasätter rådande normer och därmed gör målen anpassningsbara. Det 

single-loop lärande som uppstår beror på den tidspress som finns inom företaget.  

Medarbetarna hinner vid vissa tillfällen inte reflektera över det mest effektiva 

tillvägagångssättet, utan försöker istället att lösa problemet snabbast möjligt (vilket innebär 

ett single-loop lärande). Denna typ av lärande är dock inte ett problem i sig, då situationen 

kan leda till att ett double-loop lärande ändå sker i efterhand. Double-loop lärandet 

möjliggörs eftersom att medarbetaren tillåts ifrågasätta tillvägagångssättet till nästa gång 

detta problem uppstår och anpassa lösningen därefter. 
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5.2 Hybridmodell för lärande organisationer 

Genom den teoretiska modell som skapades för att utreda en lärande organisation framkom 

det att samtliga organisatoriska strukturer för innovativt lärande går att återfinna i 

organisationen. Santa & Nurcan (2016) menar att lärande organisationer måste ha både 

hierarkiska strukturer för att vara stabila och platta strukturer för att vara flexibla. Resultaten i 

studien tycks gå i linje med Santa & Nurcan (2016) eftersom de visar på att det finns en 

tendens till formella strukturerade aspekter, såsom kommunikationsvägar mellan chefer och 

kollegor. Men, även platta och mer informella strukturer såsom flexibilitet i problemlösandet 

och målsättningen kunde återfinnas.  

Halmaghi (2018) menar att organisatorisk framgång beror på att företag nyttjar anställdas 

kompetens effektivt. Detta kunde återfinnas i resultaten, där företaget tycks vara medvetna 

om medarbetarnas mentala modeller, och därmed kan nyttja det till sin fördel. Dessutom 

tycks medarbetarna vara medvetna om hur de kompletterar sina kollegor och organisationen i 

sin helhet. Detta tillsammans kan antas leda till att de anställdas kompetens nyttjas effektivt, 

och att företaget utvecklas framåt.  

Senge (2006: 5-6) menar att de fem strukturerna för innovativt lärande måste användas 

tillsammans för att en organisation ska bli lärande. Resultaten i studien visar att samtliga 

strukturer finns inom företaget, och att de tillsammans har en inverkan på lärandet. Detta 

möjliggör skapandet av en lärande organisation som bidrar till ökad prestanda och 

innovation, vilket går i linje med en annan studie om lärande organisationer (Jiménez-

Jiménez & Sanz-Valle, 2011). Detta beror på att organisationen effektivt nyttjar och påverkar 

medarbetarnas tänkande. När medarbetarna själva förmedlar strukturer på en lärande 

organisation, kan det därför sägas att organisationen får ökad prestanda och innovation (jfr. 

Senge, 2006; Jiménez-Jiménez & Sanz-Valle, 2011).  

Genom att resultaten pekar på att alla Senges (2006) fem strukturer för innovativt lärande 

finns i företaget, samt att de tillsammans leder till att ett double-loop lärande sker, är det 

möjligt att ifrågasätta tidigare studier inom fältet (t. ex. Seddon, 2008; Jaaron & Backhouse, 

2017), då dessa endast tar hänsyn till en, och inte flera, av de strukturer som leder till en 

djupare nivå av lärande. I och med detta är det möjligt att anta att tidigare studier har missat 

ett flertal lärandesituationer som möjliggörs genom de andra strukturerna och fångas i form 

av ett double-loop lärande.  
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5.3 Sammanfattande slutsats 

I och med de resultat som studien visat är det möjligt att dra ett antal slutsatser. 

Organisationen har inga riktlinjer kring problemlösning. Dess medlemmar drivs av och 

uppmuntras till att fortsätta lära och de blir inkluderade, utmanade, vägledda och ser helheten 

med delarna. Det är därmed möjligt att anta att det är dessa flexibla strukturer som möjliggör 

att double-loop lärande sker (jfr. Senge, 2006; Argyris & Schön, 1996). Slutsatserna går i 

linje med den tidigare forskning som presenterats, där företaget utnyttjar anställdas 

kompetens effektivt, har en kombination mellan formella, hierarkiska och informella, platta 

strukturer vilket leder till ökad prestanda och innovation, eftersom företaget tycks kombinera 

samtliga strukturer för innovativt lärande på ett effektivt tillvägagångssätt (jfr. Jiménez-

Jiménez & Sanz-Valles, 2011; Halmaghi, 2018; Santa & Nurcan, 2016). Vidare kan vi se att 

det finns en empirisk förankring av hybridmodellen och att detta därför kan ses som ett 

komplement för framtida studier inom fältet (jfr. Jaaron & Backhouse, 2017; Seddon, 2018).  

5.4 Studiens bidrag och begränsningar, samt fortsatt forskning 

Studien bidrar till det vetenskapliga forskningsfältet genom en hybridmodell för lärande 

organisationer, vilken testas empiriskt. Denna modell anses vara mer komplett än tidigare 

försök till en heltäckande bild av forskningsgapet (jfr. Jaaron & Backhouse, 2017; Seddon, 

2018).  

Luhn (2016) menar också att utmaningen med lärande organisationer ligger i att förstå hur 

lärandeprocesser inom en organisation går till för att utvidga dess förmåga att lösa problem. 

Således bidrar studien det undersökta företaget med en förståelse för deras lärandeprocesser 

och ett underlag som kan utvidga deras förmåga att lösa problem. Detta ger också ett 

empiriskt underlag för framtida studier inom området. Hybridmodellen skapar en teoretisk 

grund som kan användas för vidare studier inom fenomenet lärande organisationer. Således 

bidrar studien med ett empiriskt jämförbart material för framtida forskning (jfr. Bui & 

Baruch, 2010; Robinson, 2001; Austin, 2011).  

Utöver studiens bidrag finns det även vissa begränsningar. Dessa begränsningar har aktivt 

tagits i beaktning under studiens gång. En kvantitativ studie hade möjligtvis gett bredden av 

fenomenet lärande organisationer, genom att det går att analysera en större mängd data. En 

allmän begränsning med kvalitativa metoder är just detta (jfr. Bryman & Bell: 38). Däremot 

har denna kvalitativa studie gett en djupare bild om hur man fångar fenomenet lärande 
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organisationer på en djupare nivå, genom att skapa en hybridmodell som fångar detta genom 

kommunikation med medarbetarna (jfr. Bryman & Bell: 38, 416). En risk med kvalitativa 

studier genom intervjuer som datainsamlingsmetod är dock att den bild som medarbetarna 

förmedlar är något okritisk till organisationen. Därmed skulle framtida studier kunna studera 

hybridmodellen genom observationsstudier, för att se om bilden förmedlas annorlunda (jfr. 

Maanen, 1979). 

Forskningsområdet, genom dess begreppsapparat och teori har kritiserats en del för att sakna 

empiriskt stöd inom olika branscher (Bui & Baruch, 2010; Robinson, 2001; Austin, 2011). 

Det fyller därmed en viktig vetenskaplig relevans att bidra med ytterligare studier inom 

området. Som tidigare nämnt, krävs vidare forskning av hybriden inom flera branscher och 

organisationer. Därmed föreslås att vidare forskningsområde grundar sig i de resultat och den 

hybrid som framkommit i denna studie. Det skulle således kunna studera om resultaten skiljer 

sig i olika branscher och organisationer, som till exempel offentliga organisationer eller större 

organisationer med tydligare styrdokument.  

Bemannings- och rekryteringsbranschen är ett relativt outforskat forskningsområde. I och 

med att denna bransch kännetecknas av hög flexibilitet, konstant utveckling, hög expansion 

och att lärande är särskilt viktigt i en sådan typ av miljö (Bergström m. fl., 2007; Morgan, 

2006: 84; Argyris, 1991; Santa & Nurcan, 2016), är det viktigt att få mer empiriskt underlag 

för lärande inom denna bransch. Resultaten i denna studie visade att medarbetarna lär sig 

effektivt  när det finns strukturer för dess lärande. Det hade därför varit intressant att framtida 

studier fortsätter att fylla denna kunskapslucka, genom att studera hur människor lär sig och 

dess strukturer för lärande inom denna bransch. Här skulle man även kunna diskutera om 

vilka effekter den flexibla strukturen medför? Kan strukturen leda till effektiva och 

standardiserade handlingsmönster som kan vara bra för vissa former av aktiviteter? Detta 

resonemang bygger på att denna studie i huvudsak tittat på innovativt lärande och därmed 

inte betraktat om det finns ytterligare funktioner.  
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1: Intervjufrågor 

Strukturer för innovativt lärande (Senge, 2006) 

Personligt mästerskap 

1. Hur utvecklas du på arbetsplatsen? 

i. Anser du att organisation hjälper dig att utvecklas? 

2. Vad motiverar dig på arbetsplatsen? 

3. Vilka aktiviteter har ni för att fortsätta utvecklas? 

4. Hur tillfredsställer du dina personliga mål på arbetsplatsen? 

5. Anser du att din arbetsgivare tar hänsyn till dina ambitioner? 

i. Om ja, på vilket sätt? 

ii. Om nej, varför? 

Mentala modeller 

1. Skulle du kunna ge ett exempel där du varit tvungen att ändra ditt sätt att tänka eller 

agera. Har dina tidigare insikter gjort att du agerat på ett sätt som inte var enligt 

normen? 

i. Hur reagerade din chef då? 

2. Upplever du att dina styrkor tas tillvara på? 

i. På vilket sätt? 

3. Har du varit med om att du och en kollega dragit olika slutsatser på ett problem? 

Beskriv situationen! 

4. Hur upplever du att företaget utmanar ditt sätt att tänka och agera? 

5. Hur upplever du att dina åsikter och uppfattningar har förändrats sen du började 

arbeta här? 
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Skapa en delad vision 

1. Har ni några utvecklingsdagar, teambuilding-aktiviteter eller liknande? Beskriv hur en 

sådan ser ut! 

2. Vad har du för karriärsvisioner? 

i. Upplever du att du har möjlighet att arbeta mot dem på ditt jobb? 

3. Vad vet du om företagets visioner? 

4. Upplever du att du får ut det du vill på arbetsplatsen? 

5. Har ni aktiviteter där ni får möjlighet att bolla idéer om hur företaget ska utvecklas? 

i. Kan du ge ett exempel på en sådan aktivitet? 

Gruppinlärning 

1. Arbetar du individuellt eller i grupp? 

i. Hur ser det arbetet ut? 

2. Erbjuder företaget anordnade aktiviteter där ni arbetar tillsammans i grupp? 

i. Om ja, hur ser det arbetet i så fall ut? 

ii. Om nej, anordnar ni grupparbeten utan företagets hjälp? Hur ser det i 

så fall ut? 

3. Hur hjälper du och dina kollegor varandra? 

4. Hur arbetar din enhet för att uppnå resultat? 

5. Hur uppfattar du din chefs kännedom om hur du fungerar i grupp och i samarbete med 

andra? 

Systemtänkande 

1. Hur ser samarbetet mellan avdelningarna ut? 

2. Hur ser dina kunskaper ut om dina kollegors arbetsområden? 

i. Har ni aktiviteter där ni får lära er om varandras arbeten? 
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3. Hur ser dina kunskaper ut om vad ditt arbete genererar till företaget? 

 

Nivåer av lärande (Argyris & Schön, 1996) 

Single-loop lärande 

1. Hur går du tillväga för att lösa ett problem? 

2. Om en kund hör av sig till dig och är missnöjd, hur hanterar du situationen? 

3. Hur lär du dig på arbetsplatsen? 

4. Har ni givna ramar för hur ni ska gå tillväga för att lösa problem? 

i. Om ja, kan du beskriva hur du använder dessa? 

ii. Om nej, hur vet du hur du ska hantera problem? 

5. Om situationer uppstår där du inser att du inte är i linje med uppsatta mål, hur 

hanterar du situationen då? 

Double-loop lärande 

1. Beskriv en situation där du och dina kollegor försökte lösa ett problem och där ni kom 

fram till en lösning. Vad blev resultatet och vad kom ni fram till? 

2. Har du möjlighet att komma med innovativa lösningar på problem? 

i. Om ja, hur ser den processen ut? 

ii. Om nej, hur upplever du att detta påverkar din 

problemlösningsförmåga? 

3. Berätta om en situation där du har behövt använda ett nytt arbetssätt än du är van vid! 

4. Hur agerar du om det uppstår problem som inte kan lösas utifrån de riktlinjer som 

finns? 

5. Hur agerar du om din lösning på ett problem inte får det resultat du önskat? 

Avslutande frågor 
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1.     Hur länge har du arbetat på företaget? 

2.     Vad är din arbetstitel? 

3.     Vilket är ditt kön? 
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7.2 Bilaga 2: Missivbrev 

Hej XX, 

Tack för att du har valt att delta i vår studie! Nedan följer lite information kring vårt möte och 

vår studie. 

Som du säkert vet är vi två studenter som läser Företagsekonomi på Uppsala Universitet med 

inriktning mot Management and Control. Vi skriver just nu vårt examensarbete där vi valt att 

undersöka hur ett företag inom rekryteringsbranschen fungerar som en lärande organisation. 

Hur lär du dig i praktiken? Vad har du för möjligheter att lära dig på arbetsplatsen? Det är 

frågor som vi är intresserade av att veta mer om! Det är på grund av den erfarenhet du har 

från XX som bidrar till att vi vill veta mer om just dina tankar.  

Intervjun kommer att ta cirka 45-60 minuter och vår förhoppning är att vi får en givande 

diskussion kring ämnet. Med ditt samtycke skulle vi gärna vilja göra en ljudinspelning av 

samtalet, detta för att underlätta för oss då vi ska bearbeta informationen du delgivit oss. Då 

uppsatsen är slutförd kommer allt bakomliggande material att raderas. 

Inför denna studie kommer vi att ta hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Innebörden av dessa principer är att ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst 

avbryta ditt deltagande. Vi kommer även att behandla all information du delger oss 

konfidentiellt och det innebär att all information som kopplas till din identitet eller företaget 

som organisation inte kommer att finnas med i den slutgiltiga rapporten. Den information du 

delger oss kommer enbart att användas i forskningssyfte och inga obehöriga kommer att få 

tillgång till materialet. Du kan även läsa mer om detta här. 

Vid eventuella funderingar gällande intervjun eller arbetet är du välkommen att kontakta oss 

eller vår handledare vid Uppsala Universitets företagsekonomiska institution, Inti Lammi. 

Om du skulle vara intresserad av den slutgiltiga rapporten finns den tillgänglig under nästa år 

i Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA. Du kan även kontakta oss direkt så ordnar vi det. 

Än en gång, stort tack för ditt deltagande! 

Med vänliga hälsningar, 

Ebba Johansson       Sofia Bellinder 

ebbajo@hotmail.com       sofiabellinder@gmail.com  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
mailto:ebbajo@hotmail.com
mailto:sofiabellinder@gmail.com
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072-575 06 62       076-296 00 03 

 

Handledare, Inti Lammi 

inti.lammi@fek.uu.se 
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