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SAMMANFATTNING 

 
Organisatoriskt lärande är ett begrepp som i dagens föränderliga värld är relevant för alla 

organisationer. Då det är individer som utgör organisationer, är medarbetarnas utveckling 

essentiell för organisationens utveckling. Vilka faktorer kan då främja organisatoriskt lärande? 

Denna studie syftar till att ur ett medarbetarperspektiv, med hjälp av systemteori, dra slutsatser 

angående hur faktorer som organisationskultur, kommunikation, samarbete, visioner och 

uppsatta mål påverkar lärandet i en organisation. Utifrån syftet formulerades tre frågeställningar 

som behandlar vilka förutsättningar till lärande som kan identifieras i en organisation, 

medarbetares upplevelser av organisationens klimat och kultur, samt hur medarbetarna upplever 

att de övergripande mål och visioner som finns i organisationen speglar deras personliga mål och 

visioner. 

 

För att besvara dessa frågeställningar genomfördes sju halvstrukturerade intervjuer med 

medarbetare i en svensk arbetsorganisation för att samla in den empiriska datan. Som 

analysverktyg användes Peter Senges systemteori, såväl som andra relevanta teorier inom fältet. 

Resultatet visar att det råder beroendeförhållanden mellan medarbetarens personliga visioner, 

organisationens övergripande mål och visioner, organisationskultur och kommunikation. Vidare 

påvisas att alla dessa faktorer har inverkan på lärandet. Att finna hävstångskraften betyder att 

identifiera vilka möjligheter som finns till att påverka nämnda faktorer, för att i slutändan främja 

det organisatoriska lärandet.  

 
Nyckelord: arbetsorganisation, förankring, handlingsteori, lärande organisationer, 
organisationskultur, systemteori,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

ABSTRACT 

 
Organizational learning is a concept that in a changing world is relevant to all organizations. As 

organizations consist of individuals, employee development is essential for the organization's 

development. So what factors can promote organizational learning? The purpose of this study is 

by taking an employee perspective, and using systems theory, draw conclusions about how 

factors such as organizational culture, communication, cooperation, vision and goals affect 

learning in an organization. Based on the design of this study, three questions were formulated 

regarding the conditions for learning that can be identified in an organization, employees' 

perceptions of organizational climate and culture, and how employees perceive that the overall 

goals and visions that exist in the organization reflects their personal goals and visions. 

 

To answer these questions seven semi-structured interviews with employees in a Swedish 

organization were conducted, to collect the empirical data. The analytical tools used are Peter 

Senge's systems theory, as well as other relevant theories in the field. The result shows that there 

are interdependences between the employee's personal vision, the organization's overall goals 

and vision, organizational culture and communication. Further demonstrated is that all these 

factors have an impact on learning. Finding the leverage means to identify the opportunities that 

exist to influence the aforementioned factors, to ultimately promote organizational learning. 

 
 
Keywords: action science, communication, learning organizations, organization of work, 
organizational culture, systems theory,  
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1 INLEDNING 

Till följd av en allt mer globaliserad och snabbt föränderlig värld har det skapats en internationell 

marknad för nya organisationsidéer, och därmed nya förslag på hur organisationer bör byggas 

upp, struktureras och ledas (Bates & Khasawneh, 2005; Hislop, 2013; Probst & Büchel, 1997, 

Røvik, 2008). Detta har bidragit till att det under de senaste decennierna har skett en så kallad 

avbyråkratisering vid organisationsbyggande. Istället för att vara hierarkiska och statiska ska 

organisationer bli flexibla, och istället för att ledas av direkt av ledningen, ska personalen styras 

indirekt med hjälp av strategiska styrinstrument. Även om målet är oförändrat – ett så gott 

resultat som möjligt – så kan medlet sägas ha skiftat; från att fokusera övergripande 

organisatoriska aspekter till att fokusera aspekter som främjar individens utveckling, motivation 

och välbefinnande. 

Organisations- och pedagogikforskare från hela världen betonar att den kultur och de sociala 

sammanhang som människor vistas i påverkar lärandet (se t.ex. Bouchard & del Forno, 2012; 

Börnfelt, 2009; Casey, 2004). Då de flesta människor spenderar en stor del av sin tid på 

arbetsplatsen, ligger ett visst ansvar på ledningen att skapa förutsättningar för personalens 

lärande. Genom ett aktivt arbete kan man i organisationen skapa ett klimat och en kultur som 

främjar öppenhet, god kommunikation och förankring. Detta kan i sin tur leda till det som bland 

andra Chris Argyris (1995) benämner organisatoriskt lärande och en lärande organisation. 

I Peter Senges (2006) bok Den femte disciplinen presenteras fem beståndsdelar som han menar 

är nödvändiga för lärande i organisationen. Senge binder dessa beståndsdelar – discipliner – 

samman i en teori om systemtänkande som bygger på att se organisationen som ett system, som 

alla individer i organisationen påverkar genom de beroendeförhållanden som finns. Teorin 

stärker därav synen på individens värde i en organisation och vikten av att förankra övergripande 

strategier, visioner och värderingar i organisationen. Detta genom att bedriva aktivt arbete för att 

skapa en öppen kommunikation mellan samtliga beståndsdelar. 

Trots att diskussionen kring organisationskultur, klimat och personlig utveckling har pågått 

under flera år är många organisationer kvar i gamla vanor (Edmondson, 2011; Morgan, 1999; 

Røvik, 2008). Förändringar som är mätbara och kvantifierbara är ofta betydligt lättare att 

argumentera för än förändringar som leder till att personalen mår bättre, känner sig mer 

motiverad, och utvecklas mer. Förändringen mot ett fokus på lärande i organisationer har därför 

varit relativt långsam med tanke på den uppmärksamhet den fått. Senge (2006) är en av de 

forskare som försökt skapa ett teoretiskt ramverk som på ett så tydligt sätt som möjligt ska hjälpa 
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till att motivera organisationsförändringar som leder verksamheten till att bli en lärande 

organisation.  

Senge lägger fokus på att förändring i organisationer ofta måste initieras av ledningen, och hans 

arbete har ofta riktats mot ledarpositioner. I denna studie ta vi ett annat grepp och använder 

systemteorin som verktyg för att undersöka lärande i organisationer ur ett medarbetarperspektiv. 

Undersökningen läggs upp som en fallstudie och fokuserar på en svensk medlemsbaserad 

arbetsorganisation som verkar i en kunskapsintensiv bransch. Arbetsorganisationen är inte direkt 

konkurrensutsatt av någon annan marknadskraft utan verkar som ensam aktör inom branschen. 

Den empiriska grunden för studien utgörs av kvalitativa intervjuer. 

 

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Med hjälp av systemteori som verktyg syftar denna studie till att studera och analysera hur 

faktorer som organisationskultur, kommunikation, samarbete, visioner och uppsatta mål påverkar 

lärandet i organisationen. Studien inriktar sig på ett medarbetarperspektiv och undersöker 

anställdas uppfattningar om, och upplevelser kring, hur man i den dagliga verksamheten arbetar 

med ovan nämnda faktorer. 

För att uppnå uppsatsens syfte utgår denna studie ifrån följande frågeställningar: 

§ Vilka möjligheter och hinder för lärande kan identifieras i organisationen? 

§ Hur upplever medarbetarna organisationens klimat och kultur, i anknytning till 

påverkan, beslutsfattande och samarbete? 

§ Hur representeras medarbetarnas visioner och värderingar i organisationens 

övergripande mål och visioner? 
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3 TIDIGARE FORSKNING OCH BAKGRUND 

I detta avsnitt presenteras en översikt över forskningsfältet kring lärande i organisationer. 

Inledningsvis beskrivs de definitioner kring lärande som genomsyrar studien, och som fungerar 

som en teoretisk kompass under resten av denna uppsats. Därefter presenteras en 

sammanfattande redogörelse av perspektiv som är vanligt förekommande i teorier och modeller 

inom forskningsfältet. 

Pedagogisk bakgrund 

Pedagogik som vetenskaplig disciplin har utvecklats genom åren. Från att enbart fokusera 

på barns uppfostran och undervisning, innefattas idag även möjligheter och hinder för alla 

människors lärande, samt hur kunskap utvecklas och hur kompetens synliggörs. 

Arbetslivspedagogisk forskning är en modern inriktning i det pedagogiska fältet och 

uppmärksammar arbetsplatsen som en miljö för lärande (Granberg & Ohlsson, 2011, s. 9 

f.). Utifrån detta synsätt är ambitionen med den här studien att studera och belysa hur 

sociala, kulturella och institutionella sammanhang påverkar lärandet hos människan, med 

arbetsplatsen i fokus.  

Det livslånga och livsvida lärandet 

Ellström, Gustavsson och Larsson (1996) skriver om det livslånga och livsvida lärandet. Det 

livslånga lärandet bygger på att vi lär oss under hela livet medan det livsvida lärandet syftar på 

att vi lär oss i olika sammanhang. Teorin om livslångt lärande bygger på att individens lärande 

fortgår efter den formella utbildningen och att kunskap inte bara kan hämtas från formell 

utbildning utan även i arbetslivet och vardagen. 

Ett handlingsteoretiskt perspektiv på arbete och lärande 

Ellström et al. (1996, s. 146 ff.) menar att arbete och lärande är två sammanlänkade processer. 

Arbetet i moderna verksamheter, menar de, förutsätter ett kontinuerligt lärande mer än tidigare. 

Även i den omvända ordningen förutsätter lärande en medverkan i sociala och kulturella miljöer. 

Ellström et al. (1996) menar att den teoretiska länk som sammanför arbete och lärande är 

handling. Med handlingsteori fokuserar Ellström et al. (1996) på relationen mellan individen och 

omgivningen. De menar att lärandet är sammankopplat med individens möjlighet till handling 

och, genom denna handling, påverkan av omgivningen för att lösa uppgifter eller uppnå mål. Ur 

detta perspektiv anser de det vara en essentiell förutsättning för lärande att det finns utrymme att 

experimentera och pröva olika handlingar. Individen kan med hjälp av kunskap och reflektion 
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utforma en plan och därmed handla. I den plan som gjorts kan man därefter observera, tolka och 

kritiskt reflektera över sitt handlande. För att skapa goda förutsättningar för lärande i arbetet 

krävs det därför att dessa steg stödjas och underlättas. 

Med lärande i detta sammanhang avses förändringar av individens kompetens som ett resultat av 

samspelet med omgivningen. Inom begreppet lärande beskriver Ellström et al. (1996) två typer; 

formellt och informellt. Formellt lärande syftar på planerat lärande inom ramen för 

utbildningsinstitutioner som skola, folkbildning, universitet eller yrkesutbildning. Inom 

begreppet informellt lärande utgörs den största delen av spontant och, för individen, omedvetet 

lärande men kan även ske medvetet. Exempel på medvetna former av informellt lärande är 

planerat självstyrt lärande eller olika former av erfarenhetsbaserat lärande genom 

utvecklingsprojekt, nätverk, coachning eller konsultation. 

Arbetsorganisationen som begrepp i denna studie 

Per-Ola Börnfelt (2009, s. 15 f.) skriver att begreppet organisation syftar till hela den 

samordnade verksamheten. Begreppet arbetsorganisation är mer avgränsat i sin innebörd och 

kan syfta på exempelvis olika verksamheter och avdelningar inom en organisation, såsom en 

ekonomiavdelning och en HR-avdelning. Då dessa avdelningars arbeten i många avseenden 

skiljer sig åt, utgör de i sig separata arbetsorganisationer. Med detta resonemang i beaktning 

kommer den avdelning som den här studiens respondenter arbetar på att hänvisas till som 

”arbetsorganisationen”, och verksamheten i stort benämns ”organisationen”.  

3.1 En sammanfattning av forskningsfältet 
Forskning inom fältet inriktas på många olika aspekter för att belysa fenomenet organisatoriskt 

lärande vilket redogörs nedan. En gemensam nämnare i många studier är att kultur och klimat i 

organisationer påverkar lärandet. Tomas Müllern och Katarina Östergren (1995) påvisar i en 

branschöverskridande studie att lärandekulturer påverkas av aspekter som homogena 

föreställningar, offentlig eller privat sektor, samt medarbetarnas distans till ledningen. Det är 

viktigt att organisationen, för en god lärandekultur, präglas av symmetri, närhet till ledning, samt 

att ett proaktivt förändringsarbete bedrivs. Till detta går att koppla det Edwards (2009) tar upp i 

sin studie om employer branding1. Ett nyckelord i studien är anställningsupplevelse, som delas in 

i abstrakta och konkreta delar. Anställningsupplevelsen påverkas av organisationens identitet 

vilken utgörs av personalens kollektiva uppfattningar om organisationen, alltså nära 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Med	  begreppet	  Employer	  branding	  menas	  att	  organisationer	  marknadsför	  sig	  till	  potentiella	  och	  
befintliga	  anställda	  genom	  att	  kontinuerligt	  bygga	  sina	  varumärken	  som	  arbetsgivare.	  
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sammanlänkat med det Müllern och Östergren (1995) kallar symmetri och homogenitet.  

Organisationsidentiteten fungerar som ledstjärna för att hjälpa till att styra personalens arbete. 

Faktorer inom employer branding kan således ha inverkan på lärandet i organisationen. 

En intressant aspekt är, som vi inledningsvis nämnt, att bristen på mätbarhet av organisatoriskt 

lärande har gjort att dess framväxt i praktiken varit relativt långsam. Av hänsyn till detta är Goh 

och Richards (1997) studie, vars syfte var just att mäta organisatoriskt lärande, särskilt intressant. 

Goh och Richards sökte skapa en mätbar definition av en lärande organisation genom att mäta 

hur tydlighet med syftet, ledarskap, experiment och belöning, kunskapsöverföring och teamwork 

utspelar sig i organisationer. Författarna kom genom sin studie av fyra organisationer inom 

offentlig och privat sektor fram till att det är svårt att hitta gemensamma förutsättningar som 

liknar varandra då alla organisationer har olika behov, men menar att deras mätinstrument 

Organizational Learning Survey kan användas för att göra en förstudie innan man påbörjar en 

utveckling av den lärande organisationen. 

Även Jerez-Gómez, Céspedes-Lorente och Valle-Cabrera (2005) menar att mätbarheten i 

begreppet organisatoriskt lärande har varit svår att uppnå. Genom en utvärderingsskala för 

organisatorisk lärokapacitet anser de sig dock ha utformat ett redskap med hög validitet för att 

mäta lärokapacitet i organisationer. De mätvariabler Jerez-Gómez et al. (2005) använder sig av 

är ”ledningens engagemang”, ”systemtänkande”, ”öppenhet och experimenterande” samt 

”kunskapsöverföring och kunskapsintegration”. För att utveckla organisatoriskt lärande efter 

denna kapacitet menar de att det krävs omständigheter som uppbackning från ledning, kollektivt 

medvetande, utveckling av organisatorisk kunskap och flexibilitet. 

Bates och Khasawneh (2005) har visat på ett samband mellan organisatoriskt lärande och 

innovation. De menar att en lärande organisation skapar sitt värde genom att forma individuella 

perspektiv som gynnar kunskapsöverföring och nytänkande. För att uppnå organisatoriskt 

lärande i en organisation krävs enligt Bates och Khasawneh dels ett psykologiskt klimat som 

tillåter individens förmåga att dela kunskap och dels ett organisatoriskt klimat som tillåter 

kreativa idéer och lärande. 

Argyris (1995) kom i sin studie om ”Action Science” och organisatoriskt lärande fram till att 

lärandet förutsätter att individen har en förståelse för sina egna handlingar och tankarna som 

leder till handling. I denna uppsats översätts begreppet action science till handlingsteorier i syfte 

att inte blanda ihop begreppet med aktionsforskning, Argyris menar att dessa teorier används av 

alla människor oavsett kultur eller geografisk plats och att medvetandet om dessa 
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handlingsteorier leder till öppenhet, konstruktiva diskussioner och förståelse för andra 

människors perspektiv. I nämnda studie kom Argyris fram till att omstruktureringen av 

handlingar, i detta fall i ett ledningsperspektiv, kan leda till att man också kan strukturera om 

sina strategier och grundvärderingar då det är lättare att nå bakomliggande orsaker till problem. 

Argyris (1995) gör dock inget försök att skapa en mätbar definition av organisatoriskt lärande 

utan menar att det är hos individen som lärande på en organisatorisk nivå börjar och att det är 

först vid förståelse för individens tankemodeller det går att anpassa organisationen efter dessa. 
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4 TEORETISKT RAMVERK 

I detta avsnitt redogörs för studiens teoretiska ramverk, vilket även utgjort det analysverktyg 

som använts vid analysen för att dra slutsatser utifrån den insamlade empirin. Stort fokus ligger 

vid Senges systemteori, som utgör det huvudsakliga verktyget för analysen av det insamlade 

empiriska materialet. Utöver systemteori presenteras en genomgång av angränsande teorier som 

är av relevans för att tydligare kontextualisera olika fenomen, och söka förstå hur de påverkar 

lärandet.  

4.1 Lärande och organisationen 
Börnfelt (2009) skiljer mellan begreppen organisatoriskt lärande och lärande organisation där 

begreppet organisatoriskt lärande oftast används i forskningssammanhang för att förstå och 

förklara lärandeprocesser och teorier i organisationer medan lärande organisation huvudsakligen 

används i ett mer normativt syfte för att förklara en målbild som man vill förbättra eller uppnå.  

Intresset för begreppet den lärande organisationen ökade explosionsartat under 1990-talet 

(Börnfelt, 2009, s. 106 f.). Fokus låg på att söka förstå hur lärandeprocesser i organisationer 

faktiskt fungerar, samt att skapa ett teoretiskt ramverk kring detta. Den lärande organisationen 

kännetecknas av att lärande möjliggörs för alla anställda. Förändringar sker ofta genom att 

ledningen initierar en kulturförändring som ska leda till en lärande kultur genom bland annat 

bemyndigande, det vill säga att ge personalen ansvar och förtroende. Kulturen ska även bidra till 

en mer kreativ och jämlik miljö. Aspekter som Börnfelt lyfter fram som karaktäristiska i en 

lärande organisation är öppenhet och prestigelöshet i kulturen, jämlika relationer med acceptans 

för andras utsagor, samt att individen kan ta ansvar för sina egna handlingar och brister. Donald 

Hislop (2013) poängterar att detta även kan leda till att internt samarbete premieras framför 

konkurrens kollegor emellan för att utveckling ska möjliggöras. Strukturellt präglas den lärande 

organisationen av bemyndigande och medbestämmande hos samtliga medarbetare (Börnfelt, 

2009). 

För att skapa en bättre förståelse för hur studien relaterar lärande i organisationen till 

organisationsform, berörs några vanligt förekommande organisationsformer nedan. Ett exempel 

som Börnfelt skriver om är den traditionellt formella hierarkin i så kallade mekaniska 

organisationer, som ofta präglas av en strävan efter hög produktivitet. Fokus i dessa 

organisationer ligger vid central styrning, standardisering och specialisering av arbetsuppgifter 

och går historisk sett att hitta inom industrin. Höga produktionskrav och hög arbetsdelning av 
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enkla uppgifter leder ofta till utbrändhet, skador från repetitiva uppgifter, och att personalen har 

känslan av meningslöshet i sitt arbete. 

En annan organisationsform som Börnfelt (2009, s. 52 ff.) skriver om är den sociotekniska 

skolan. Fokus ligger i dessa organisationer främst vid samverkan och bemyndigande. Genom 

självstyrande grupper strävar man efter att stärka demokratin och med större handlingsutrymme 

ökar personalens berikande och arbetets komplexitet. Känslan av ansvar leder större 

initiativförmåga, vilket i sin tur motiverar personalen. Kommunikationen är mer horisontell än 

vertikal, och engagemang värderas högre än lydnad och lojalitet. En av riskerna som Börnfelt 

betonar är att höga produktivitetskrav på gruppen kan leda till ett ökat grupptryck mot personal 

som inte presterar lika högt som andra, vilket i sin tur leder till stress. 

Organisationsformerna fungerar enligt Börnfelt väl i olika sammanhang. Den mekaniska 

organisationen är effektiv och fungerar väl under stabila förhållanden, men i en föränderlig 

omvärld har den svårt att anpassa sig. I vissa sammanhang är en hierarkisk organisation högst 

nödvändig för att fungera på ett bra sätt, exempelvis inom militären där personalen måste kunna 

förlita sig på att samtliga individer följer ledningens direktiv. Sociotekniska och organiska 

organisationer är mer välanpassade till en föränderlig omvärld, då man är fri från strukturer som 

hämmar flexibilitet och förändring.  

Ytterligare en skillnad mellan de mer mekaniska organisationerna kontra de organiska, som 

Börnfelt (2009, s. 104) lyfter fram, handlar dels om var man kan finna kompetensen i 

organisationen, och dels om hur kompetensen är fördelad. I de mekaniska finner man oftast 

expertkompetens högre upp i hierarkin, medan exempelvis organisationer med självstyrande 

grupper kännetecknas av att kompetens och kunskap finns spridd i nätverk inom organisationen, 

och till stor del i de operativa delarna.  

Börnfelt (2009, s. 12 f.) beskriver mål som ett centralt begrepp i organisationer och menar att det 

ofta beskrivs som synonymt med strategi men att det snarare fungerar som ledstjärna för 

organisationen och dess anställda så att uppsatta strategier följs. Målstyrning handlar om att öka 

individens ansvarstagande och commitment, för att motivera denne till eget initiativ och arbete.  

Enligt traditionell organisationsforskning skapas mål och visioner på ledningsnivå där man 

definierat och konkretiserat målbilder och visioner, vilket sedan förmedlas till mellanchefer 

vartefter de sprids vidare till medlemmarna i organisationen. Emellertid har det i flera studier 

visat sig vara ett omvänt förhållande där nya idéer och behov identifieras på lägre nivåer av 

organisationen vilka sedan får stöd av mellanchefer som förmedlar detta till ledningen (ibid., s. 
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12 f.). Ledningen baserar sedan sin utformning av mål och visioner på dessa önskemål.  

Personalen i de yrken som av Börnfelt benämns kunskapsintensiva tenderar att vara intresserade 

av arbetet i sig snarare än organisationen som helhet. Av den anledningen kan den 

konventionella bilden av mål och målstyrning ifrågasättas då det snarare är målen som bör 

anpassa sig efter de anställda än det motsatta, och att det inte är givet att mål är gemensamma för 

individen och organisationen.  

För att bättre förstå Senges (2006) teorier görs en kort presentation av några teorier inom 

organisatoriskt lärande som legat till grund för dem. Många av de idéer som lett fram till 

systemteorin härstammar från Chris Argyris och Donald Schöns teorier om organisatoriskt 

lärande (se Argyris & Schön, 1995). Teorins grundstomme är att organisationer måste lära sig att 

förändra sig själva om de ska kunna överleva i en föränderlig värld (Börnfelt, 2009). 

Medarbetarna i organisationen måste både kunna reflektera över vad som sker internt i 

organisationen, såväl som vad som händer i dess omgivning, och med utgångspunkt i denna 

reflektion komma fram till vilka förändringar som är nödvändiga. Argyris och Schön (1995) 

belyser hur detta sker genom begreppen ”espoused theory”, vilket är de uttalade teorierna för hur 

man handlar, och ”theory-in-use” de underliggande teorierna som styr personers handlande. De 

sistnämnda är de normer och antaganden som utvecklats i en organisations kultur, och avgör 

alltså mer hur personalen handlar på en kollektiv nivå.  

Argyris och Schön (1995) anser att organisatoriskt lärande bygger på förmågan att kunna 

reflektera kring och förändra de organisatoriska handlingsteorierna. Att försöka lösa problem 

inom befintliga ramar och handlingsteorier kallas för enkelloopslärande, medan förmågan att 

förändra organisationens normer och antaganden för att kunna lösa problem kallas för 

dubbelloopslärande. För att uppnå organisatoriskt lärande måste medlemmarna kunna förändra 

befintliga bilder av normer och antaganden, det vill säga befintliga handlingsteorier. Ett exempel 

är ifall ny teknologi dyker upp som gör en verksamhets varor eller arbetssätt obsoleta. Det kan då 

krävas att man förändrar synsätt på verksamheten och ibland till och med förändra hela 

affärsidén. Börnfelt (2009) menar att forskning om lärande organisationer har stött på en del 

kritik. I huvudsak består kritiken av att teorin inte tar hänsyn till makt, exempelvis chefens makt. 

Man utgår ifrån att alla organisationens medlemmar delar samma vision och identitet, och 

bortser från de politiska maktspel som ofta förekommer.  

Lärande organisationer har sedan Argyris och Schön skapade sina teorier utvecklats mycket. 

Detta för oss vidare till det teoretiska ramverk som Senge (2006) utvecklat, med idéer om 
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lärande organisationer som ledstjärna. I sina teorier om systemtänkande lägger Senge ännu större 

vikt vid att en organisation är ett system där alla funktioner påverkar varandra, vilket gör att 

medlemmars uppfattning om exempelvis mål och visioner, värderingar, och theory-in-use blir 

essentiellt för att skapa en verksamhet som både är effektiv och där personalen trivs. Vi 

fördjupar oss i denna teori nedan. 

4.2 Senges fem discipliner 
Under 1990-talet skrev Senge boken Den femte disciplinen. Senge (2006) skriver i sin reviderade 

upplaga att organisationer under 1900-talet ville öka sin produktivitet, genom teorier som bland 

annat Total Quality Management-rörelsen. Fokus låg på effektivisering, kvalitetshöjning och 

förbättring av arbetsmetoder. Problematiken som enligt Senge uppstått som en konsekvens av 

dessa teorier var att effektivisering och produktivitet skapades på bekostnad av personalens 

välmående och känsla av värde i arbetet. Faktorer som självförverkligande, känsla av 

meningsfullhet och gemenskap hade mer och mer försvunnit på många arbetsplatser. Incitament 

till arbete var de mest basala, som att tjäna pengar till att överleva och att kunna leva ett mer 

berikande liv vid sidan av arbetet. Med sin teori ville Senge visa att organisationer i slutändan 

förlorar på att använda sig av teorier som enbart fokuserar på effektivisering, produktivitet och 

standardisering av arbetsmetoder, utan att ha personalens upplevelser i åtanke. Eftersom 

personalen inte känner någon motivation i sitt arbete lägger de inte heller sin fulla energi på att 

utföra sina arbetsuppgifter efter bästa förmåga. Teorins syfte är att göra organisationen proaktiv i 

en föränderlig värld, att se till att utvecklingen inte stannar upp, samt att påvisa att en personal 

som ser sitt arbete som värdefullt och motiverande, i slutändan kommer att leda till bättre 

långsiktiga resultat för verksamheten. Teorin bygger på fem discipliner, vilka tillsammans utgör 

grundvalarna i en lärande organisation. Disciplinerna är systemtänkande (Systems thinking), 

personligt mästerskap (Personal mastery), mentala modeller (Mental models), gemensamma 

visioner (Shared visions) och teamlärande (Team learning). Senge förklarar att systemtänkande 

är den överordnade disciplinen som binder alla samman i en fungerande helhet: 

It is vital that the disciplines develop as an ensemble. […] [Systems thinking] is 

the discipline that integrates the disciplines, fusing them into a coherent body of 

theory and practice. Without a systemic orientation, there is no motivation to look 

at how the disciplines interrelate /.../ Building shared vision fosters a commitment 

to the long term. Mental models focus on the openness needed to unearth 

shortcomings in our present ways of seeing the world. Team learning develops the 

skills of groups of people to look for the larger picture beyond individual 

perspectives. And personal mastery fosters the personal motivation to continually 
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learn how our actions affect the world. (Senge, 2006, s. 11 f.) 

Att integrera alla discipliner är svårare än att bara applicera dem var för sig, men det är först när 

alla fungerar som en helhet som disciplinerna uppnår sitt syfte. En redogörelse för samtliga 

discipliner följer nedan.  

4.2.1 Systemtänkande 

För att skapa en tydlig bild av disciplinerna som Senge (2006) presenterar i sin teori inleds denna 

del med den centrala disciplinen; systemtänkande, då den som nämnts genomsyrar och binder 

ihop de andra disciplinerna. Grundidén i systemtänkande är att organisationer och andra 

mänskliga åtaganden liknar kretslopp i naturen på så sätt att de alla är system. Systemets alla 

delar är sammankopplade och påverkar varandra genom beroendeförhållanden. Detta 

cirkeltänkande lägger grunden för ett nytt annat sätt att se på vår omvärld, än hur vi vanligtvis 

ser den. De mest centrala delarna av systemtänkande behandlas nedan. 

Hävstångskraften 

Systemtänkande visar på att de mest uppenbara lösningarna ofta inte är de rätta (ibid., s. 63 ff.). 

Förändring av uppenbara symptom leder som bäst till kortsiktig förbättring, men gör enligt 

Senge saker sämre i längden. Ibland kan små, men väl avvägda förändringar, skapa betydligt 

större och ihållande förbättringar. Detta kallas av systemtänkare för leverage, vilket i denna 

studie översatts till hävstångskraft. Att lära sig att upptäcka var hävstångskraften finns när ett 

svårlöst problem uppstått, är centralt i systemtänkande. För att förmågan att se hävstångskraften 

ska bli möjlig menar Senge att individen måste lära sig att se de underliggande strukturer som 

orsakar problemet.  

När hävstångseffekten identifierats går det att skapa det Senge kallar reinforcing feedback (ibid., 

s. 80 ff.), där små förändringar skapar tillväxt. Genom en förstärkande process skapas en form av 

snöbollseffekt. Detta kan leda till antingen en så kallad god cirkel, som förstärker i en önskad 

riktning, eller en ond cirkel, som förstärker i en oönskad riktning. Ponera att en organisations 

försäljning ökar till följd av en mindre förändring, exempelvis en förnyelse av varans logotyp. 

Detta leder till nöjda kunder, som sedan sprider sin positiva upplevelse vidare, vilket leder till 

ännu högre säljsiffror, och så vidare. Skulle produkten som säljs vara defekt skulle den 

förstärkande processen istället ta en negativ riktning där kunderna blir missnöjda, sprider ryktet, 

vilket sänker säljsiffrorna. Den förstärkande loopen leder därav antingen till accelererad tillväxt 

eller accelererad nedgång. 
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Linjärt kontra cirkeltänkande 

För systemtänkande som disciplin är förmågan att se underliggande strukturer fundamental. 

Senge (2006, s. 68 ff.) menar att vi människor är vana vid att tänka linjärt, i mönster av uppenbar 

orsak-verkan, vilket leder till att man ofta inte ser ett fenomen i sitt fulla sammanhang och 

därigenom missar de underliggande strukturerna. Senge illustrerar detta genom det han kallar för 

kausalitetscirklar (ibid, 73 ff.). Det han benämner dynamisk komplexitet bygger på att orsak-

verkan ofta är subtila, och dessutom kan ligga långt ifrån varandra i tid och rum. Att behärska 

dynamisk komplexitet är att se processer som ständigt är i rörelse, istället för stillbilder av 

verkligheten. 

Ett vanligt misstag människor gör när de initierar en förändring kallar Senge (2006, s. 21 f., 88 f., 

92 ff.) förskjutning (delay), vilket bygger på att förändringar ibland tar tid. Människor vill gärna 

se saker i kortsiktiga händelser (events) där varje händelse har sin grund i en orsak. Så ser dock 

inte verkligheten ut; förändringar i exempelvis organisationer eller samhällen sker oftast gradvis 

i en långsiktig process. En problematik som uppstår är att man inte väntar tillräckligt länge på 

förskjutningen, så man kan fortfarande inte se konsekvenserna av en förändring, vilket i sin tur 

kan leda till att man antingen hittar på en annan lösning, eller att man fortsätter att forcera med 

samma lösning. Detta kan då resultera i det Senge (2006, s. 89) kallar ”overshooting the target", 

det vill säga att man till exempel förbrukar mer resurser än nödvändigt, vilket hade visat sig om 

man bara hade väntat längre.  

Arketyper: ”Limits to growth” och ”Shifting the burden" 

Två centrala idéer för systemtänkande som Senge (2006, s. 94 ff.) tar upp är det han kallar för 

två arketyper; Begränsningar för tillväxt (Limits to growth) och skjuta problem ifrån sig 

(Shifting the burden). Kortfattat innebär begränsning för tillväxt att det initialt vid en tillväxt är 

förstärkande processer som leder till tillväxten, men att det sedan uppkommer balanserande 

processer som gör att tillväxten stannar upp och ibland vänder.  

Ett exempel illustrerar fenomenet: En bonde ökar sin skörd genom att tillsätta gödningsmedel 

tills skörden växer sig större än regnet i regionen kan underhålla. Gödningsmedlet förstärker då 

tillväxtprocessen men det finns en begränsande faktor vilket är regnet (ibid., s. 96). Exemplet 

illustrerar att det inte spelar någon roll hur mycket av den ursprungliga tillväxtfaktorn man 

adderar, då den begränsande faktorn ändå kommer stoppa tillväxten. Hävstångskraften för att 

lösa problemet ligger i att identifiera den begränsande faktorn. 

Att skjuta problem ifrån sig fungerar ofta som en form av stressreducerande åtgärd på ett 
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problem, och kan uppstå för såväl individer som organisationer. Arketypen består av två 

balanserande processer som båda försöker rätta till samma problemsymptom. De två processerna 

beskrivs av Senge (2006, s. 104 ff.) som symptomatisk lösning och fundamental lösning. 

Symptomatiska lösningar är snabba men kortsiktiga, vilket gör att de grundläggande orsakerna 

till problemet kvarstår. Symptomatiska lösningar är ibland nödvändiga vid akuta problem. De 

fundamentala lösningarna är mer långsiktiga, genom att vara inriktade på att lösa de faktorer som 

ligger till grund för problemet. Fundamentala lösningar är därför mer hållbara över tid.  

Senge (2006, s. 105 f.) exemplifierar detta för att illustrera denna arketyp: En organisation har 

problem med sin personal och tar därför in en HR-expert. Kortsiktigt löser denna symptomatiska 

lösning problemet, dock ligger den bakomliggande orsaken till personalproblemen i chefernas 

ledarskapsförmåga. Denna förmåga har inte förbättrats under den process som HR-experten varit 

med i så långsiktigt uppstår nya problem på arbetsplatsen, varpå man får ta in HR-experten igen. 

Individens kraft i systemtänkande 

Som ovan nämnt är delarna i ett system i beroendeförhållande med varandra. En viktig aspekt av 

detta är att insikten om beroendeförhållandena kan ge individer förståelse för att de kan påverka 

systemet som de är en del av. Senge (2006, s. 202) menar att det finns två lägen individen kan 

befinna sig i efter att denne valt att delta i en organisation, dessa lägen benämner han som 

compliance och commitment. Med termen compliance syftar han på när individen följer 

organisationens regler, mål och vision men exempelvis inte ser sin egen möjlighet till påverkan 

och inte känner någon personlig drivkraft i arbetet. Därav gör den endast det som förväntas av 

den. Commitment inträffar först när individen ser sitt eget värde i organisationen, tillägnar den 

energi och passion, tar ansvar för arbetet och kanske till och med är villig att gå utanför arbetets 

regler och ramar för att uppnå en vision som kan utveckla organisationen till det bättre. 

4.2.2 Personligt mästerskap 
Personligt mästerskap (personal mastery) är individens vilja att angripa livet med ett kreativt 

synsätt, istället för ett reaktivt (Senge, 2006). Disciplinen går ut på att individen ska hitta sin 

personliga drivkraft till lärande och utveckling, och alltid försöker nå sin högsta möjliga 

potential. Eftersom organisationer är uppbyggda av individer är organisatoriskt lärande omöjligt 

utan individuellt lärande. Individuellt lärande är dock inte en garanti för att organisatoriskt 

lärande uppstår. Klassiska hierarkiska organisationer ger dåliga förutsättningar för personalen att 

uppfylla djupare behov, såsom känslor av meningsfullhet, självrespekt och självuppfyllelse, 

vilket gör att man kommer att misslyckas med att ta vara på personalens fulla potential så länge 
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en sådan organisationsstruktur kvarstår. 

Hörnstenen i disciplinen personligt mästerskap är det Senge (2006, s. 136 ff.) kallar för kreativ 

spänning. Det uppstår när individen formulerat en personlig vision, vilket beskrivs som en 

önskad bild av hur framtiden ska skilja sig ifrån nuläget. Visionen måste komma ifrån individens 

inre begär och önskningar, och kan inte bara vara andrahandsmål som exempelvis bättre jobb 

eller att ryggvärken ska gå över. Istället måste man se till de djupare bakomliggande syftena till 

visionen. Nyckeln till kreativa processer är således inte vad visionen är i sig, utan vad visionen 

gör. Visionen ger en bild av att framtiden kan bli bättre än dagsläget, vilket ger energi till att 

skapa förändringar som för individen närmare visionen. Det är viktigt att förstå att det är gapet 

mellan nuläge och vision som skapar den kreativa spänningen och drivkraften. Dock är 

ytterligare en konsekvens av gapet känslomässig spänning. Senge skriver att denna spänning är 

känslan av motstånd och svårighet att uppnå en vision, som späs på ytterligare av individens 

känsla av hjälplöshet (upplevelsen att individen inte kan påverka sin situation) och ovärdighet 

(upplevelsen att individen inte förtjänar det den eftersträvar). Dessa känslor skapar en sorts 

strukturell konflikt vilket Senge liknar vid en gummibandseffekt. Å ena sidan drar bandet från 

den personliga visionen individen framåt och ger energi, men samtidigt drar den känslomässiga 

spänningen tillbaka vilket leder till att ju närmare visionen individen kommer desto starkare blir 

känslorna av hjälplöshet eller ovärdighet. En följd av känslomässig spänning kan därför bli att 

man sänker sin vision för att få en upplevelse av att man närmar sig målet, eller att man ger upp 

helt och hållet. Detta är ett typiskt exempel på en symptomatisk lösning (kortsiktig) som gör att 

personen känner mindre stress och ångest, men inte leder till långsiktiga lösningar, eller någon 

förändring av beteende.  

En grundläggande förutsättning för att utveckla personligt mästerskap är enligt Senge (2006, s. 

148 ff.) det han benämner att åta sig sanningen (commitment to truth). Människor vill gärna ha 

ett mer påtagligt verktyg för att lösa strukturella konflikter, men att åta sig sanningen är oftast det 

som egentligen behövs. Med sanning åsyftas ”a relentless willingness to root out the ways we 

limit or deceive ourselves from seeing what is, and to continually challenge our theories of why 

things are the way they are” (ibid., s. 148). Med detta menas att försöka få en objektiv förståelse 

för hur beteende och handlingar påverkar och påverkas av de strukturer inom vilka de sker. Detta 

bidrar i sin tur till att hämma negativa känslor kopplade till visioner och kreativ spänning, då 

individen lär sig att se verkligheten för vad den är. Detta kan leda till att individen inser att den 

faktiskt kan påverka sin situation och därigenom motverka strukturella konflikter. 
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Personligt mästerskap i relation till systemtänkande 

Personligt mästerskap har flera starka anknytningar till systemtänkandet. Först och främst talar 

Senge (2006, 156 ff.) om att individen som utvecklar sitt personliga mästerskap även lär sig att 

förstå att den är i förbindelse med sin omvärld, och kan påverka den. Även om vi aldrig kommer 

att förstå vår möjlighet att påverka omvärld fullt ut, kan öppenheten inför möjligheten vara 

tillräcklig för att skapa förändring. En annan konsekvens av personligt mästerskap är att 

individen utvecklar sin intuition, vilket ibland måste gå före förnuftet. Ett exempel är att erfarna 

chefer lär sig lyssna på sin intuition i vissa fall och förstår att resultatet av förändringar inte alltid 

ligger nära i tiden, även om förnuftet säger att man borde trycka på ännu mer av förändringen. 

Avslutande kring disciplinen personligt mästerskap tar Senge (2006, s. 161 f.) upp hur 

organisationer bör göra för att främja personligt mästerskap. Den problematik han belyser är att 

man inte kan tvinga personer att utveckla sitt personliga mästerskap, då det snarare leder till 

motsatsen. Även om man har frivilliga kurser som personalen kan delta i finns risken att 

personalen känner sig tvingade av förväntningar att delta. Det som måste skapas är istället att ett 

stöttande organisationsklimat där personligt mästerskap kan praktiserar dagligen. Detta innebär 

att personalen måste känna sig trygg att uttrycka idéer och visioner, att man alltid försöker åta sig 

sanningen, samt att normen är att man ska utmana status quo2. En sista viktig aspekt är att 

ledningen agerar som ledstjärna, genom att själva försöka utveckla sitt personliga mästerskap. 

4.2.3 Mentala modeller 

Mentala modeller (mental models), menar Senge (2006, s. 163 ff.), är de implicita kognitiva 

scheman, bilder och uppfattningar av omvärlden, som alla individer har. Dessa mentala modeller 

kan vara omedvetna eller medvetna och begränsar oss människor till att handla och tänka på sätt 

som känns bekanta och bekväma för oss. Senge hänvisar till Chris Argyris och Donald Schöns 

teorier om att människors handlingar ofta inte stämmer överens med deras espoused theory 

(uttalade uppfattningar), men att handlande istället stämmer överens med individens theories-in-

use (deras mentala modeller). En viktig aspekt av mentala modeller är enligt Senge att de inte 

bara påverkar vad vi gör, utan även vad vi ser. Exempelvis om individen tror att andra människor 

är opålitliga kommer den att behandla människor annorlunda än om den har en bild av att 

människor är pålitliga.  

Grunden i disciplinen är reflektiv praktik vilket avser förmågan att reflektera över sitt eget 

tänkande när man agerar i sitt yrke. Senge menar att det inte skapas generativt lärande utan 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Status	  quo:	  Det	  oförändrade	  tillståndet	  
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reflektion, utan detta kräver att individer på alla nivåer i organisationen kan utmana och 

reflektera kring sina egna mentala modeller. Genom att synliggöra och ifrågasätta dessa modeller 

kan man öka organisationens utvecklingskraft och effektivitet. En viktig förmåga för reflektiv 

praktik är att använda sig av glappet mellan vad vi säger och vad vi gör som bindemedel för att 

bli mer medvetna om våra handlingar. För att beskriva detta glapp (gap) använder han sig av de 

tidigare nämnda begreppen espoused theory och theory-in-use där den förstnämnda står för de 

grundläggande värderingar, antaganden och mål individen påstår representerar sitt beteende. 

Theory-in-use står för de egentliga normer och värderingar som styr beteendet i praktiken och 

generaliseringar personen gör om sin omvärld i form av mentala modeller. Senge (2006, s. 177) 

menar att det glapp som finns mellan dessa modeller oftast inte är på grund av skenhelighet. Det 

är snarare en beståndsdel i att individen har en ambition för sitt handlande, som kanske inte 

speglar individens handlande i praktiken. Problemet, menar han, ligger dock inte i glappet i sig 

utan snarare i ovetskapen om tankarna som ligger bakom handlingarna. För att lärande ska kunna 

ske menar Senge att individen måste reflektera kring sina mentala modeller. På detta sätt kan 

man upptäcka ifall man faktiskt är hängiven till sin espoused theory för att uppnå en vision eller 

ifall det snarare handlar om att beteendet är ett resultat av att man exempelvis vill framstå på ett 

visst sätt inför andra människor.  

Lösningen på problematiken är enligt Senge (2006, s. 166 ff.) att försöka göra de implicita 

mentala modellerna explicita genom att diskutera olika synsätt och perspektiv. Detta leder inte 

bara till att man tar bort hotet från att mentala modeller begränsar lärande genom att hålla en 

kvar i gamla mönster, utan även till att motsatsen uppstår så man genom dialog och reflektion 

kan främja lärande. För en god dialog krävs även att medlemmarna har en förmåga att balansera 

mellan att undersöka andras åsikter samtidigt som de på ett bra sätt kan försvara och motivera 

sina egna. Senge betonar att en vanlig missuppfattning när organisationer går ut med en ny 

värdegrund är att samhället ser det som att organisationen har gjort en kulturell förändring men 

att det egentligen bara är att man har skapat en ny espoused theory utan att förändra sin theory-

in-use eller överhuvudtaget reflekterat över, eller diskuterat syftet med handlingen. 

Mentala modeller i relation till systemtänkande 

Systemtänkande handlar om att omstrukturera antaganden för att hitta kärnan i olika problem 

medan disciplinen mentala modeller handlar om att exponera dolda antaganden och 

systemtänkandet är därför starkt beroende av disciplinen mentala modeller för att fungera. Ifall 

mentala modeller inte reflekteras kring exponeras inte de dolda och/eller omedvetna antaganden 

och modeller som finns och då finns inte heller något syfte med systemtänkandet eftersom att det 
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då inte finns någon öppenhet för förändring. Detta lägger även grunden för organisatoriskt 

lärande då det krävs en öppenhet för förändring, utveckling och nya idéer i gruppen. 

4.2.4 Gemensamma visioner 

Gemensamma visioner (shared visions) är enligt Senge (2006, s. 192 ff.) essentiellt för lärande 

organisationer, eftersom de skapar ett fokus mot vilket energi och lärande kan riktas. Visionen 

skapar en känsla av gemenskap inom gruppen, såväl som ett sammanhang för varierande 

aktiviteter. Dessa faktorer blir viktiga då avsaknaden av ett mål som för gruppen framåt, kommer 

att leda till att motverkande krafter tar över. Skillnaden mellan personlig vision och gemensam 

vision är att personliga visioners kraft bygger på individens djupt gående engagemang för 

visionen, medan gemensamma visioners kraft bygger på att gruppen har ett gemensamt 

engagemang där varje individ känner sig som en del i någonting större och viktigare än den själv. 

En gemensam vision är en vision som många individer engagerar sig i för att det speglar deras 

egen personliga vision. Senge nämner att många idag känner igen konceptet kring visioner, då 

många organisationer arbetar med dem. Dock menar han att övergripande visioner ofta är 

skapade av någon eller några få personer i organisationens toppskikt, och därför inte speglar 

medarbetarnas personliga visioner. Problemet med sådana visioner är att organisationer som 

etablerar visioner hos ledningen ofta förväntar sig att arbetet är klart när visionen är uppsatt men 

sällan lyckas träffa personalens personliga visioner och därför misslyckas med att engagera och 

inspirera individerna i organisationen.  

Viktigt är enligt Senge (2006, s. 197 ff.) att organisationen uppmuntrar medlemmarna till att 

utveckla sina egna personliga visioner. Om medlemmarna inte har personliga visioner, kommer 

de på sin höjd bara haka på den givna övergripande visionen. På så sätt kommer man på sin höjd 

uppnå medgörlighet (compliance), men aldrig engagemang (commitment) från sin personal. 

Kopplat till detta resonemang menar Senge att man i gemensamma visioners grund måste finna 

personligt mästerskap. Bara genom att personalen får utveckla sitt personliga mästerskap och 

formulera sina personliga visioner, kan organisationen skapa äkta engagemang för den 

gemensamma visionen. Som tidigare nämnt måste då organisationen skapa ett klimat där dessa 

faktorer främjas. Organisationer som lyckas skapa gemensamma visioner skapar även en känsla 

av delaktighet hos personalen, och en gemensam identitet, som kan liknas vid vad Edwards 

(2009) kallar organisationsidentitet. Senge nämner även att Abraham H. Maslow i sina studier 

om högpresterande arbetslag kom fram till att ett starkt karaktärsdrag hos dessa lag var att de 

hade gemensamma visioner och delade känslor av mening.  
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Ytterligare en faktor som nämns är att gemensamma visioner hjälper när man vill skapa ett 

långsiktigt engagemang, samt göra långsiktiga förändringar. Senge menar, som tidigare nämnts, 

att det i princip är omöjligt att övertyga människor om att tänka långsiktigt, med hjälp av 

rationella argument. Poängen är att individer inte tänker långsiktigt för att de måste, utan för att 

de vill. Människor och därmed även organisationer är ofta bundna i kortsiktiga “event”-tänkande 

där de vill se resultat snabbt, vilket gör att strategier ofta är reaktiva och kortsiktiga (ibid., s. 

194). 

Senge (2006, s. 202 ff.) skiljer på attityderna gentemot en vision och belyser skillnaden mellan 

engagemang, och medgörlighet. Vanligast i organisationer är att personalen är medgörlig, det vill 

säga att man gör det som förväntas av en, samt att man accepterar uppsatta visioner. Detta skiljer 

sig dock från äkta engagemang som skapar en helt annan kreativ spänning hos individen, vilket i 

sin tur leder till att den kommer att lägga betydligt mer energi i sitt arbete då personen själv vill 

uppnå visionen. 

Gemensamma visioner i relation till systemtänkande 

Skapande av gemensamma visioner behöver systemtänkande som en form av uppstöttning. 

Visioner skapas ofta reaktivt hos organisationer som försöker anpassa sig till omvärlden. Genom 

att förstå systemtänkande förstår medlemmarna även att det är de själva som skapat situationen i 

nuläget, vilket i sin tur ger insikten att de kan påverka sin omgivning och sin framtid. Detta 

tankesätt måste ligga som grund när man formulerar en vision (ibid., s. 214 f.). 

En annan faktor som Senge (2006, s. 210 ff.) tar upp är att en brist på systemtänkande kan leda 

till att visionen drabbas arketypen begränsning för tillväxt. Dels genom att engagemanget till en 

vision leder till att folk pratar om och börjar arbeta mot att uppfylla visionen, vilket sedan leder 

till en mångfald av synsätt på visionen. Konsekvensen kan då bli att visionen blir diffus då en 

polarisering av uppfattningar uppstår. Lösningen blir att ta tillvara på förmågor inom de andra 

disciplinerna, såsom i mentala modeller att medlemmarna i organisationen är öppna för att 

diskutera varandras synsätt och bolla idéer. Senge poängterar återigen att även personligt 

mästerskap blir viktigt för att på nytt integrera personliga visioner, och få medlemmarna att bli 

engagerade i den gemensamma visionen. 

4.2.5 Teamlärande 

Senge (2006, s. 216 ff.) beskriver disciplinen teamlärande (team learning) som arbetet med att 

inrikta och utveckla teamets kapacitet, för att skapa de resultat som medlemmarna i teamet vill 

uppnå. Ifall teamet inte strävar åt samma håll menar Senge att mycket av individens potentiella 
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energi som kan förstärka gruppens alla medlemmar går förlorad. I motsats till detta talar Senge 

om strävan att uppnå en gemensam riktning, vilket innebär att alla medlemmar i teamet strävar 

mot samma mål. Då uppstår en synergieffekt där de förmågor teamet förfogar över kan bli större 

än summan av individernas förmågor. 

Teamlärande bygger på de tidigare beskrivna disciplinerna personligt mästerskap och 

gemensamma visioner då ett bra team bygger på duktiga och drivna individer, samt att alla delar 

samma strävan för ett visst resultat, mål eller vision. Endast dessa discipliner är dock inte 

tillräckliga då många team innehar dessa discipliner men trots det misslyckas med att utveckla 

sitt lärande. Detta är ofta på grund av att det individuella lärandet inte bidrar till organisatoriskt 

lärande om det inte förmedlas vidare till resten av organisationen eller teamet individen är 

verksam i. Ett lyckat teamlärande kräver tre dimensioner för att fungera. För det första behöver 

teamet tänka kritiskt och insiktsfullt på komplexa frågor och ta hjälp av alla teamets medlemmar. 

Genom att alla medlemmar bidrar kan teamet uppnå ett högre gemensamt kunnande än bara en 

person kan uppnå. För det andra krävs en medvetenhet för vad alla medlemmar i teamet gör och 

bidrar med genom ett operationellt förtroende. När medlemmarna vet om varandras styrkor och 

svagheter finns möjligheten att förstärka varandras handlingar. Den tredje dimensionen som 

krävs för teamlärande det gränsöverskridande lärandet mellan olika team. Ett team kan gynna ett 

annat team i en organisation genom att dela med sig av erfarenheter och förmågor, och därav 

lägga grund för en bred kunskap om arbetet och organisationen (Senge, 2006, s. 218 f.). 

Senge (2006, s. 220 ff.) skriver att teamlärande inkluderar individens förmågor och förståelse 

men är en kollektiv disciplin som kräver att arbetet präglas av två huvudsakliga diskurser; dialog 

och diskussion. Genom dialog skapas möjligheter för individen att upptäcka och identifiera både 

komplexa och subtila problem då det är ett öppet samtal där parterna inte strävar efter att hitta 

det bästa argumentet eller lösningen. Under dialog behöver det inte finnas en ambition att 

komma fram till något konkret, utan handlar snarare om att vara öppen för och synliggöra 

underliggande perspektiv och uppfattningar som respektive person besitter. Detta till skillnad 

från diskussionen där man istället försöker övertyga varandra genom argumentation, för att 

komma fram till det bästa perspektivet, eller en lämplig lösning. Diskussionen som samtalsform 

är naturligtvis också viktig då vissa sammanhang kräver att ett beslut fattas, till följd av ett 

ändamålsenligt samtal. Dialogen och diskussionen samspelar med varandra men Senge menar att 

man måste ha en balans mellan dessa två och lära sig att variera mellan dem för god 

kommunikation och lärande.  
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Ett hinder som uppstår i många organisationer och sammanhang är att det uppstår vissa 

försvarsmönster som strider emot dialog och diskussion. Argyris och Schön (1995) benämner 

dessa mönster defensiva rutiner, rutiner som skyddar individen från hot eller förödmjukelse, 

vilka hindrar lärandet genom att individen inte vågar uttrycka sina tankar och uppfattningar. En 

konsekvens kan vara att individer håller inne med kunskap, förmildrar problem eller låter andra 

personer ta över diskussionen för att undvika konflikter. Genom dialog och diskussion kan man 

upptäcka och hantera dessa försvarsmönster i organisationen och synliggöra och hantera 

omedvetna eller åsidosatta problem. Så länge de defensiva rutinerna synliggörs tas hotet att de 

hämmar lärande bort. Disciplinen kräver, precis som de andra disciplinerna, praktisk övning och 

att ett förhållningssätt som präglas av öppenhet och att kreativitet främjas. 

Teamlärande i relation till systemtänkande 

Systemtänkande fyller centrala funktioner för att teamlärande ska fungera. Dels är det viktigt för 

team i olika sammanhang att förstå att de är en del i ett komplext system där mängder av olika 

beroendeförhållanden existerar, samt att våga uppmärksamma sin egen roll i skapandet av 

defensiva rutiner. Systemtänkande ger teamet förmågan att se hur de kan påverka sin nuvarande 

situation och sin framtid, vilket förebygger att teamet faller in i arketypen att skjuta problem 

ifrån sig. Dessutom blir det viktigt att man använder sig av övriga discipliner. Exempel på detta 

är att synliggöra mentala modeller med hjälp av ärlig och öppen dialog och diskussion, där 

gruppen lyfter fram problematik, skillnader i uppfattningar, samt varierade bilder av visionen 

man strävar att uppnå. (ibid., 249 ff.) 
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5 METOD 

Detta avsnitt inleds med att presentera och motivera val av undersökningsmetod för studien. 

Därefter redogörs hur urvalet har gått till av den organisation och de informanter genom vilka 

empiriskt material samlats in. Följt av detta presenteras hur den procedur intervjuerna utförts 

med sett ut. De etiska förhållningssätt som legat till grund för såväl studiens genomförande som 

beaktande av studiens validitet och generaliserbarhet presenteras också i detta avsnitt. 

Metodavsnittet avslutas med en diskussion kring de metodrelaterade avgränsningar som gjorts, 

samt en kritisk reflektion av studiens teoretiska ramverk. 

5.1 Val av metod 
Ahrne och Svensson (2011, s. 20 f.) skriver att en vanlig beskrivning vid formgivningen av ett 

forskningsprojekt är forskningsdesign. Detta spelar an på det kreativa arbetet inom forskning, 

vilket är en förutsättning när man ska sätta samman och formge en studie. Forskningsdesignen 

innefattar alla de val som forskaren måste ta i under en studie och ska besvara frågor som;  

§ Vilka metoder är lämpligast för att samla in relevant empirisk data, genom vilka 

forskningsfrågorna sedan kan besvaras?  

§ Vilka empiriska objekt ska användas, och hur ska urvalet gå till?  

§ Hur ska den insamlade empirin analyseras?  

§ Är resultaten generaliserbara till andra situationer?  

§ Vilka etiska aspekter bör tas i beaktande?  

Metodval är således ingenting som bör göras i en handvändning, utan kräver eftertanke och 

medvetna val. 

5.1.1 Fallstudiedesign 

I denna studie används formen fallstudie som forskningsdesign. Sharan B. Merriam (1994) 

skriver att fallstudier är lämpliga vid hermeneutisk forskning, då de syftar till att göra tolkningar 

av specifika företeelser eller situationer, det vill säga fall. Fallstudien som design är lämplig för 

att förklara komplexiteten kring fenomen i specifika sammanhang, där relevanta variabler inte 

går att kontrollera. Robert K. Yin (2006) skriver även att fallstudien är lämplig om forskaren 

genom studien söker svar på hur och varför ett fenomen uppstår, samt om fokus ligger vid 

aktuella skeenden. Robert E. Stake (1998) menar att det unika med fallstudier ligger i de frågor 

man utgår ifrån och deras koppling till studiens slutprodukt. Han skriver även att värdet i 
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kvalitativa fallstudier är deras förmåga att lyfta fram det unika i situationer. Valet av fallstudie 

som forskningsdesign i denna studie kopplas till studiens syfte att studera hur och varför 

organisatoriskt lärande uppstår, alltså vilka faktorer i kontexten ”arbetsorganisation”, som 

påverkar lärandet.  

5.1.2 Kvalitativa eller kvantitativa empirisk data  

Den kvalitativa forskningen växte enligt Ahrne och Svensson (2011, s. 10 f.) fram inom 

samhällsvetenskaplig forskning, som en motreaktion till den mer naturvetenskapliga metoden. 

Denna metod är lämplig för att lyfta fram kvantitativ data som kan visa på tydliga orsak-verkan-

förhållanden. Vill man studera hur och varför ett fenomen uppstår kan inte alltid kvantitativ 

metod leda till en förklaring (Merriam, 1994; Repstad, 2007; Yin, 2006). Ett exempel är varför 

människor agerar på ett sätt i ett givet sammanhang. Förståelsen för beteendet kräver ofta att 

man frågar individen om dess egen uppfattning, eller observerar hur den beter sig. Inom ramen 

för dessa metoder skapas kvalitativa data. Genom intervjuer, observationer, eller analyser av 

dokument och artefakter kan man skapa sig en djupare förståelse för bakomliggande faktorer till 

fenomen. 

5.1.3 Fenomenologi och den kvalitativa forskningsintervjun 

Som Kvale och Brinkmann (2014, s. 17) skriver söker man genom den kvalitativa 

forskningsintervjun förstå hur omvärlden och de fenomen som uppstår i den, upplevs genom 

undersökningssubjektets perspektiv. (ibid., s. 44 ff.) Detta är ett fenomenologiskt 

förhållningssätt, då fenomenologi innebär att man vill förstå sociala fenomen utifrån aktörens 

perspektiv och uppfattningar om dess omvärld. Vidare beskrivs att den kunskap som skapas ur 

intervjusituationen påverkas av olika aspekter och delar in detta i; producerad, relationell, 

samtalsmässig, kontextuell, språklig, narrativ och pragmatisk kunskap (ibid., 2014, s. 77 ff.). 

Med producerad menas att intervjukunskap är produkten som skapas genom interaktionen mellan 

intervjuperson och intervjuare. Denna kunskap är relationell i det avseende att den bör ses som 

interrelationell och intersubjektiv. Möjligheten att producera kunskapen utifrån berättelser och 

diskurser gör den samtalsmässig och bör ses som kontextuell då uttalanden är bundna till den 

kontext intervjukunskapen hämtas i. Kvale och Brinkmann menar även att den är språklig i det 

avseende att den språkliga diskursen har en betydelse i sig och narrativ då berättelser kan 

informera om innebörder i den mänskliga världen. Slutligen ser han den som pragmatisk då de 

idéer och innebörder som blir till intervjukunskap får legitimitet genom att ge möjlighet att 

hantera den värld man befinner sig i. Då medarbetarperspektivet står i fokus i denna studie är en 

fenomenologisk ansats och en kvalitativ forskningsintervju som metod lämpliga verktyg för att 
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samla in ett rikt och nyanserat empiriskt material. 

Kopplat till att intervjukunskapen är så mångfacetterad är att människors värld är oförutsägbar. 

Vid ovisshet kring ett fenomen behövs en mer dynamiskt resonemangsform än den induktiva där 

fokus ligger vid generaliserande slutsatser, och deduktiva med fokus på falsifiering av hypoteser 

(ibid., s. 238 ff.). Det alternativ som då finns är den abduktiva resonemangsformen. Den ger 

utrymme för tolkning av fenomen, där slutsatser dras löpande under arbetets gång för att belysa 

alla aspekter som kan ligga till grund för det fenomen som studeras. 

För att kunna göra djupgående analyser kring fenomenet organisatoriskt lärande har alltså denna 

studie en fenomenologisk ansats, för att åskådliggöra medarbetarens upplevelser och perspektiv i 

arbetsorganisationen som kontext. Under forskningsprocessen har sedan en abduktiv 

resonemangsform använts för att på ett dynamiskt vis bearbeta och analysera det insamlade 

materialet. 

5.1.4 Litteratursökning och teorival 

Under arbetsprocessen av denna studie har främst använts tryckta källor i form av kurslitteratur, 

samt elektroniska källor i from av vetenskapliga artiklar. Utgångspunkten för litteratursökningen 

var litteratur som använts under den utbildning vi studerar; Program med inriktning mot 

personal- och arbetslivsfrågor. Utifrån dessa källor har angränsande litteratur och relevanta 

sökord inom forskningsfältet kunnat hittas. Huvudsakliga sökord som använts är ”learning 

organizations”, ”organizational learning”, ”systems thinking”, ”learning cultures” och 

”knowledge management”. Sökningarna har gjorts genom vedertagna databaser som Uppsala 

universitetsbibliotek, Google scholar, DIVA och Emerald Insight. Sökningsarbetet har präglats 

av ett kritiskt förhållningssätt, för att finna vetenskapliga ursprungskällor. 

De teorival som gjorts är kopplade till studiens syfte och frågeställningar. För att belysa 

bakomliggande faktorer till lärande ansåg vi att Senges (2006) systemteori är ett bra verktyg, då 

den inte bara fokuserar på hur det konkreta lärandet uppstår. Teorin behandlar bland annat 

individens inre drivkrafter, organisationens övergripande visioner, organisationskultur, och 

samarbete, samt hur dessa faktorer i sin tur påverkar lärandet. Vidare har i denna studie 

presenterats angränsande teorier, såsom organisationsteorier och lärandeteorier. Det 

huvudsakliga syftet med detta är att övergripligt introducera läsaren för ett teoretiskt ramverk, 

och därigenom ytterligare begripliggöra de slutsatser som dras i analysen. Det är även för att öka 

trovärdigheten av att använda systemteori som det centrala analytiska verktyget, då de andra 

teorierna kompletterar systemteorin genom att tydligare belysa hur den kan leda till lärande i 
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praktiken. Av dessa anledningar kommer samtliga teorier användas som analysverktyg. 

5.2. Arbetsorganisationen 
Empirin som samlats in i denna studie kommer från en svensk organisation belägen i Stockholm 

som arbetar på både nationell och internationell nivå. Organisationen berörs av faktorn att den 

inte är konkurrensutsatt inom sin marknad då det kan påverka lärandekulturen. Den har drygt 

150 anställda som verkar inom olika branscher med kompetenser inom språk, förhandling, 

teknik, diplomati och ekonomi. Verksamhetens operativa del är uppdelad i olika avdelningar 

vilka arbetar med liknande arbetsuppgifter, men skiljer sig i ämnesområde. Intervjuerna har i 

huvudsak genomförts på en av ovan nämnda avdelningar. Denna avdelning benämns i studien 

som ”arbetsorganisationen” (se 3. Bakgrund och tidigare forskning). Kopplat till studiens syfte 

var det relevant att empirin hämtades från en kunskapsintensiv bransch, då vi anser att det blir 

mer intressant att undersöka fenomenet lärande i en bransch där personalens kompetens och 

utveckling är essentiellt. Arbetsorganisationen uppfyller detta kriterium.  

5.2.1 Urval av informanter 

Då uppsatsen i grunden bygger på ett medarbetarperspektiv, blev ett rimligt urval av 

respondenter personal som arbetar med de operativa delarna i organisationen, och som inte 

besitter ett personalansvar. Via telefonkontakt med en kontaktperson framfördes studiens syfte 

och ambition till organisationens VD, som i sin tur förde oss i kontakt med en avdelningschef. 

Denne avdelningschef utsåg sedan sju personer till intervjutillfällena. Av dessa respondenter är 

tre kvinnor och fyra män, och samtliga har lång arbetslivserfarenhet. Respondenterna har alla 

liknande befattningar i form av en projektledarroll, men inom olika ämnesområden. Vidare har 

respondenterna direktkontakt med organisationens kunder, och även ett säljansvar att attrahera 

nya intressenter. För att bibehålla högsta möjliga konfidentialitet nämns inga respondenter vid 

namn, utan benämns istället från respondent 1 (R1) till respondent 7 (R7), utan någon inbördes 

ordning. 

5.3 Tillvägagångssätt 
Kvale och Brinkmann (2014) förordar den halvstrukturerade intervjuformen mot bakgrund av att 

den erbjuder intervjuaren en fördelaktig flexibilitet vad gäller intervjuns genomförande, samt 

vilken riktning den tar. Flexibiliteten innebär att respondentens svar kan följas upp av följdfrågor 

som inte står med i den förberedda intervjuguiden. Dalen (2007), å sin sida, fokuserar på den 

strukturerade intervjuformen. Vid strukturerade intervjuer ställs exakt samma frågor till alla 

respondenter och den förberedda intervjuguiden måste följas till punkt och pricka. En fördel med 
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detta tillvägagångssätt är att forskaren ges större möjlighet till att upptäcka förändringar i 

uppfattningar. Dock begränsar denna intervjuform möjligheten att följa upp intressanta teman 

och ämnen som oväntat dyker upp under intervjuns förlopp. Med ovan nämnda faktorer i 

beaktande valdes den halvstrukturerade principen för att genomföra intervjuerna. 

För att skapa ett trovärdigt och relevant empiriskt material har de sju steg som Kvale och 

Brinkmann (2014, s. 141 ff.) presenterar använts som hjälpmedel. Dessa steg är: tematisering, 

planering, intervju, analys, verifiering och rapportering. Initialt gjordes en tematisering, genom 

att formulera studiens syften och frågeställningar. Detta klargjorde således varför studien 

genomförs och vad som ämnas undersöka, samt (hur) att med hjälp av kvalitativa intervjuer 

samla in relevant data. Därefter planerade vi intervjuernas upplägg, genom att vara väl insatta i 

relevanta teoretiska ramverk och att utifrån dessa utforma en intervjuguide. De sju intervjuerna 

hade en snittlängd på 55 minuter. Efter genomförda intervjuer transkriberades hela det empiriska 

materialet. Det transkriberade materialet uppgår till 76 sidor i typsnittet Arial med teckenstorlek 

11 och 1.15 punkter i radavstånd. I samband med detta arbete utkristalliserades studiens tre 

övergripande teman. I samtliga delar av studien har ambitionen varit att använda metoder som 

motsvarar vetenskapliga kriterier, för att skapa så valida och generaliserbara slutsatser som 

möjligt. 

5.3.1 Intervjuerna 

Inför intervjuerna har varje respondent kontaktats personligen och i samband med detta tilldelats 

det missivbrev (se Bilaga 1) som utformats för att informera om intervjuernas förutsättningar. I 

linje med det Dalen (2007, s. 36 f.) skriver, bör man i en kvalitativ studie ha minst en 

provintervju för att för att testa intervjuguiden. Denna studies provintervju genomfördes med en 

tidigare anställd vid organisationen vilket gav en övergripande bild av organisationen och en 

bättre förståelse för hur området skulle angripas. Samtliga intervjuer från vilka det empiriska 

materialet samlades in genomfördes med samma intervjuguide, för att skapa kontinuitet i 

insamlad data. Då denna studies fokus ligger vid att undersöka fenomen genom respondenternas 

individuella synsätt ansåg vi det lämpligt med halvstrukturerade intervjuer. Detta gav möjlighet 

och utrymme för respondenten att föra resonemang som inte var alltför bundna vid avgränsade 

frågor. Dessutom tillåts intervjuaren att leda intervjun i den riktning som är lämplig och relevant 

i relation till studiens syfte och frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 19 ff.). 

Inledningsvis under intervjuerna upprepades intervjuns förutsättningar, som redan gåtts igenom i 

missivbrevet.  
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För att inte färga respondenterna för mycket och undvika förutsättningar valde vi att initialt inte 

berätta ingående om studiens teoretiska ramverk. Detta anser vi gav mer nyanserade svar från 

respondenterna, då de kunde tänka och svara fritt utifrån våra frågor. I intervjuns slutskede 

gjordes en kort genomgång av studiens syfte och teoretiska bakgrund, efter vilken respondenten 

fick en chans att ytterligare utveckla tankar och idéer, alternativt komma med frågor kring 

oklarheter. Detta var i linje med det Dalen (2007, s. 31) beskriver som områdesprincipen. 

Intervjuerna inleddes därför med mer övergripande frågor av enklare karaktär. Svårare eller 

tyngre frågor fokuserades på under mitten av intervjun, för att sedan i slutet av intervjun prata 

om mer lättsamma ämnen.  

5.3.2 Intervjuguide 

Samtliga intervjuer i denna studie har genomförts med utgångspunkt i en i förväg utformad 

intervjuguide. Dalen (2007, s. 31 ff.) skriver att en intervjuguide måste formuleras i alla projekt 

där intervju används som metod. Utarbetningen ska bygga på tematiseringar utifrån studiens 

problemställningar. Intervjuguiden för denna studie har utformats utifrån centrala begrepp i 

Senges (2006) systemteori, och i koppling till studiens syfte formulerades temana ”visioner och 

drivkraft”, ”påverkan och problemlösning” och ”organisationen”, samt frågor inom respektive 

tema (se Bilaga 2). Intervjuguiden har främst använts som ett verktyg för att leda intervjuerna i 

en riktning som är relevant för studien, genom att beröra centrala aspekter av det teoretiska 

ramverket. På grund av att intervjuformen var halvstrukturerad har specifika frågor som tagits 

upp under intervjuerna varierat och anpassats för respektive respondent, beroende på vilka 

diskussioner som uppstod under intervjun. Vidare hade vi en egen utformad modell (se Bilaga 3) 

som ger en överblick av de enligt oss mest essentiella delarna av systemteori. Detta passade 

mycket bra istället för att enbart ha intervjuguiden som underlag, då intervjuerna var 

halvstrukturerade, för att försäkra att alla områden berördes. 

5.4 Etiskt förhållningssätt 
Kvale och Brinkmann (2014, s. 97 ff.) skriver att etiska och moraliska frågor inte bara är 

kopplade till själva intervjutillfället, utan sträcker sig över alla delar i en kvalitativ intervjustudie. 

I linje med detta har vi i arbetsprocessens samtliga delar utgått ifrån de principer som utformats 

av vetenskapliga rådet. De fyra kraven är Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Respektive princip redogörs nedan. 

Informationskravet 

Till samtliga informanter har ett missivbrev bifogats innan intervjutillfällena. I missivbrevet 
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informerades informanterna om förutsättningarna för deras deltagande, bland annat att deras 

medverkan i studien är helt frivillig och att den kan avbrytas när som helst under intervjun.  

Samtyckeskravet 

Då denna studie bygger på ett aktivt deltagande från informanternas sida lades stor vikt vid att ha 

ett väl förankrat samtycke från samtliga deltagare. Alla medverkande är myndiga, så det kan 

förutsättas att de hade utnyttjat möjligheten att avbryta sitt deltagande om de känt sig obekväma 

med några frågor eller uttalanden. Då vi som intervjuare inte har någon tidigare relation med 

varken informanter eller organisationen, anser vi att det inte finns några förhållanden som skulle 

kunna upplevas som pressande för deltagarna. 

Konfidentialitetskravet 

Alla deltagare i denna studie har informerats om att deras identiteter i högsta möjliga mån 

kommer att försöka döljas. Detta görs först och främst genom att ingen informant nämns vid 

namn. Det är i fall som detta viktigt att väga det kunskapstillskott som studien kan bidra med, 

mot de kort- och långsiktiga konsekvenser som kan drabba medverkande.  

Nyttjandekravet 

Uppgifterna och information om/från enskilda personer i denna studie kommer enbart att 

användas i forskningssyfte, det vill säga inte i någon form av kommersiellt bruk. 

5.5 Validitet och reliabilitet 
Kvale och Brinkmann (2014) poängterar att intervjuarens förmåga och hantverk vid 

intervjutillfällena är en förutsättning för att kunna få fram ett trovärdigt och värdefullt empiriskt 

material. Dalen (2007, s. 113 f.) menar att reliabilitet inte anses vara ett lika passande begrepp 

inom kvalitativ forskning som det är i kvantitativa termer, då det förutsätter att andra forskare 

har möjlighet att kontrollera den empiri som finns i en kvalitativ studie. Dalen lyfter fram 

forskarens roll i en kvalitativ studie och relationen med forskningssubjekten, men menar att 

människor är föränderliga och därmed svåra att granska i efterhand. Kvale och Brinkmann för ett 

liknande resonemang, då han anser att ett allt för starkt fokus på reliabilitet kan bli på bekostnad 

av kreativitet och variationsrikedom. Ytterligare ett resonemang som kan kopplas till Dalen är att 

intervjuaren enligt Kvale och Brinkmann är det viktigaste forskningsverktyget när man genomför 

en intervjustudie. Med fokus på validitet är det intervjuarens skicklighet som avgör hur valida de 

empiriska data som uppstår kommer att bli. Viktiga punkter som Kvale och Brinkmann (2014, s. 

208 f) understryker är bland annat att intervjuaren är kunnig inom ämnet, tydlig, vänlig, känslig 

och öppen, men även styrande och kritisk så att intervjun leds i en riktning som ger ett rikt och 
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värdefullt material. Med fokus på validitet betonar Kvale och Brinkmann vikten av att ha ett 

välstrukturerat upplägg för studien. Validiteten genomsyrar alla studiens stadier och ställer då 

krav på saker som exempelvis hur väl underbyggda teoretiska antaganden är, om 

intervjudesignen är adekvat, och om tolkningar och analyser är logiskt hållbara. Dalen (2007, s. 

116) anser att det är viktigt att intersubjektivitet belyses i en kvalitativ studie för att stärka 

validiteten. Med intersubjektivitet syftar Dalen på den relation och förståelse som bildas mellan 

forskare och informant och att man i samhällsforskning bör undvika att tolka eller presentera 

felaktig data på grund av feltolkning eller förledande förförståelse. Under de intervjuer som 

gjorts har förståelsen för vad informanterna menat bekräftats genom speglingar och följdfrågor 

och respondenterna har getts utrymme att reflektera över de frågor som ställts. Presentationen av 

det empiriska material har redogjorts för på ett så objektivt sätt som möjligt och de delar som är 

subjektiva analyser har betonats genom att skilja på vad som är våra personliga tolkningar och 

respondenternas utsagor. 

5.6 Metoddiskussion och avgränsning 
En svaghet med kvalitativ data är som diskuterats bristen på mätbarhet. Denna problematik har 

gjort det svårt att implementera vissa teorier, såsom organisatoriskt lärande, i praktiken. Det är 

svårt att koppla en slutprodukt, exempelvis ett gott resultat, som konsekvens av förbättrat 

lärande. Ett begrepp värt att lyfta i sammanhanget är generaliserbarhet (Kvale & Brinkmann, s. 

211 ff., 310 ff.). Med ett fenomenologiskt angreppssätt står individens upplevelser i fokus, vilket 

även ansluter data till den kontext inom vilken datainsamlingen gjorts. Om resultatet i en sådan 

studie är generaliserbar till en större population, är följaktligen rimligt att ifrågasätta, men som 

flera forskare poängterat är inte heller generalisering fallstudiens syfte (Stake, 1998; Yin, 2006). 

För att validera studien är det dock ändå intressant att jämföra resultatet med tidigare 

forskningsresultat, samt att göra liknande studier i andra kontexter, för att se om liknande resultat 

framkommer. 

Då omfattningen av denna studie är begränsad var det nödvändigt att göra medvetna 

avgränsningar. Detta, kombinerat med att ytterligare stärka konfidentialiteten, är orsaken till att 

studien inte behandlar de konkreta arbetsuppgifter som respondenterna, såväl som organisationen 

i stort ägnar sig åt. Fokus riktas istället mot de bakomliggande faktorerna till lärande. Dessutom 

finns inte utrymme att lyfta fram vissa faktorer som har tydlig inverkan på lärandet, exempelvis 

ledarskapet. Istället gjordes avgränsningen till att enbart samla intervjumaterial utifrån 

medarbetarnas perspektiv. 
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Några tankar kring svagheter i studiens teoretiska ramverk är att Senges (2006) systemteori är 

relativt abstrakt. Den är därmed mycket svår att verifiera eller falsifiera. Med nyansering utifrån 

tidigare forskning och teorier inom fältet har ambitionen varit att styrka det teoretiska ramverkets 

trovärdighet och validitet. I vår inhämtning av teori har vi försökt behålla ett kritiskt 

förhållningssätt till källor och följt Pål Repstads (2007, s. 117) rekommendationer för källkritik. 

Genom att göra detta har vi varit kritiska till den historicitet som ligger bakom källorna och till 

vilken grad de är normativa, det vill säga värderande källor eller deskriptiva, beskrivande av 

egentliga förhållanden. 

En diskussion kring urvalet är även relevant. Samtliga respondenter arbetar i samma 

arbetsorganisation och valdes ut av ledningspersonal i organisationen. Detta kan påverka 

inhämtad data, exempelvis i respondenternas svar, då den konfidentialitet som kan erbjudas 

begränsas. Vidare kan ifrågasättas om ett resultat baserat på sju respondenters upplevelser, varav 

de flesta arbetar inom samma arbetsorganisation, är representabelt för en organisation med över 

150 anställda. Dessa faktorer måste beaktas i förhållande till resultatet. Även om 

generaliserbarheten kan vara begränsad, finns en styrka med kvalitativa forskningsintervjuer 

(ibid., s. 210). Styrkan är den privilegierade tillgången till intervjupersonens vardagsvärld, vilket 

öppnar upp för beskrivningar av nya fenomen.  

Kopplat till denna styrka knyter vi nu an till studiens inledning. Där nämndes att Senges arbete 

främst riktats mot ledarskapsfrågor. Något som gör denna studie intressant är att den genom 

medarbetarens perspektiv kan belysa individens vikt och möjlighet till påverkan av 

omgivningen, vilket är en högst relevant vetskap för såväl ledning som medarbetare.  
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6 RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras de tre övergripande teman som med utgångspunkt i 

forskningsfrågorna utkristalliserades under bearbetningen av den insamlade empirin. Varje 

tema presenteras med en beskrivning baserad på respondenternas uttryck för sina upplevelser, 

och avslutas med en kort sammanfattning. I resultatredovisningen återges exempel på citat från 

respondenterna. Värt att uppmärksamma är att dessa citat endast utgör ett urval av det totala 

empiriska underlaget för respektive tema de presenteras i. Val har skett med ambitionen att 

illustrera tendenser för temat, liksom vikt lagts vid att låta alla respondenter ”komma till tals” i 

resultatbilden. Citaten har korrigerats grammatiskt för att öka läsbarheten i syfte att underlätta 

läsningen. För att kontextualisera studiens resultat, inleds detta resultatavsnitt med en 

redogörelse för organisatoriska förhållanden, utifrån informanternas egna upplevelser och 

utsagor. Därefter tematiseras resultatet i dessa tre övergripande teman. Respektive tema 

innefattar underrubriker för att tydligt kontextualisera ramarna för det presenterade materialet. 

Tematiseringen sker i följande ordning: 

§ Personliga och övergripande visioner 

§ Kultur och struktur 

§ Handling, praktik och utveckling 

Respektive tema avslutas med en kort sammanfattning. Vi vill betona att dessa teman inte bör 

betraktas som skarpt avgränsade entiteter utan snarare som överlappande och kompletterande i 

enlighet med ett så kallat ”systemtänkande”.  

Organisatoriska förhållanden 
De intervjuer som genomförts har för den här uppsatsen skapat en bild av hur förhållandena på 

arbetsplatsen ser ut, genom respondenternas upplevelser och utsagor. Detta utgör kontexten inom 

vilket det empiriska materialet kan förstås, vilket är relevant för att förstå de analytiska 

resonemang som sedan förs.  

Respondenterna talar om att det under de senaste åren varit en relativt turbulent period i 

organisationen. Detta är huvudsakligen till följd av en rad organisationsförändringar som i sin tur 

härrör ifrån att flera VD-byten har ägt rum under perioden. Ett exempel på omorganisation är att 

man tidigare i verksamheten var uppdelad i områdesspecifika avdelningar. Avdelningarna 
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fungerade som självstyrande grupper som själva kunde komma fram till beslut kring det 

specifika område som de specialiserade inom. För några år sedan löstes dessa avdelningar upp 

till tre övergripande avdelningar. En konsekvens blev att man gick från att ha haft flera 

ämnesspecifika gruppchefer till tre mer generella avdelningschefer. 

Under tillfället för intervjuerna befinner sig organisationen i det som beskrivs som en 

övergångsperiod. De har anställt en ny VD, och respondenterna har förtroende för att hen 

kommer att leda organisationen till att fungera bättre. Orsaken till denna tilltro till en förbättring 

kommer att uppmärksammas senare i denna studie. När intervjuerna genomfördes befann sig 

organisationen i en övergångsperiod under vilken en ny strategi och affärsplan höll på att 

formuleras. Utformningen har förankrats hos personalen genom att det varit en öppen process 

och där alla har fått ta del av planen, och genom möten fått chansen att påverka utfallet. 

Respondenterna är positivt inställda till detta arbetssätt då de anser att strategiska beslut måste 

förankras med de operativa delarna av verksamheten. Samtliga respondenter är projektledare i 

organisationen, och utgör den operativa delen av verksamheten. Respektive projektledare har ett 

eget sälj- och kundansvar, och därigenom en nära och fortgående kontakt med kunden. 

Projektledarna kan antingen ha ämnesspecifika roller där alla deras kunder verkar inom samma 

område, eller så är de mer varierat områdesinriktade med kunder inom olika ämnesområden. 

Projektledarnas lönesystem bygger på debiterade timmar i sitt arbete, något som av 

respondenterna liknas vid en konsulttjänst. Respondenterna arbetar i en kontorsmiljö där de har 

egna rum, eller “skolådor” som R2 uttryckte det, där rummen ligger nära varandra och 

sammanbinds av öppna områden med soffor och bord. 

6.1 Personliga och övergripande mål och visioner 
Temat Personliga och övergripande visioner delas in i kategorierna Organisationens vision och 

Personlig vision. Under rubriken Organisationens vision presenteras organisationens 

övergripande mål och visioner, både uttalade och implicita sådana, genom respondenternas 

upplevelser. Under rubriken Personlig vision redogörs för respondenternas uttryck om sina 

individuella drivkrafter till arbete och personlig utveckling, vilket knyter an till tankar om vad 

som i deras arbete fått dem att börja arbeta i organisationen, samt varför de valt att stanna. 

Organisationens vision 

Utifrån informanternas utsagor har det visat sig att det råder oklarhet kring organisationens 

övergripande mål och visioner. En konsekvens av de VD-byten som skett under de senaste åren 

är att organisationen flera gånger omformulerat mål och visioner, och under vissa perioder inte 
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haft några alls. R4 sade:  

Det har diskuterats mycket. Man har pratat om världens bästa [organisation inom 

vårt område]. Så det måste förtydligas; “Vad är världens bästa [organisation inom 

vårt område]?” Man skulle kunna göra det otroligt mycket tydligare. Jag känner 

inte att, “Jaha det här är det jag ska jobba för i år!”, och det måste ju egentligen 

vara väldigt klart. Även om vi har haft år där vi inte hade några mål alls. Nu har vi 

ju mål, men när jag gick igenom de målen så var de otrolig svåra att bryta ner till 

min nivå. De gick att bryta ner till [avdelningscheferna], men inte längre.  

R6 uttrycker: 

Vi har någon övergripande idé ... Att vi skulle bli världens bästa [organisation 

inom vårt område] [...] det gäller bara att tala om vad som är bra [arbete] så vi vet 

vad vi ska bli bra på och dit har vi inte kommit än. [...] Så vi måste landa i någon 

sorts tänkande: vad är bra [arbete] för oss? Det blir nästa bild. När den är klar är 

jag säker på att vi kan enas åt något som helst samma håll. Det tror jag. Det är ju 

så kloka människor så.  

Det tycks följaktligen finnas en distans mellan ledningen och den operativa delen i 

verksamheten. Målen kan konkretiseras ned till avdelningscheferna men inte längre, och det 

finns alltså en önskan om att göra organisationens mål och visioner nedbrytbara till en personlig 

nivå. Diskussionen kring vad övergripande mål och visioner borde vara berördes av flera 

respondenter. Dilemmat som de beskrev var svårigheten i att hitta en tydlig gemensam identitet 

för organisationen. Som i citatet ovan var de formulerade visionerna för vaga för att vara 

relaterbara. Bland annat talade respondenterna om definitionsproblematiken i visionen. Innebär 

”världens bästa” att man har så högt resultat som möjligt, eller betyder det att kvalitetssäkringen 

är den absolut bästa? 

Respondenterna anser att diskussionen kring vad, hur och varför organisationen arbetar som den 

gör inte har något enkelt svar. Det anses vara en svår balans mellan att man i grunden vill göra så 

stor samhällsnytta som möjligt men att det för att detta ska vara genomförbart, samtidigt krävs 

ekonomiska medel som kommer ifrån dem externa intressenterna. Ett kommersiellt säljarbete är 

alltså också relevant. Denna dualitet beskrivs av R2: 

Det är ju så tycker vi som är involverade här att [vårt arbete] förbättrar ju saker 

och ting både [för våra kunder] och världen men samtidigt måste det finnas en 

kommersiell struktur för att kunna få det här gjort. Vi har ju liksom ingen som 

betalar det här, vi är ju ingen statlig myndighet som går på skattesedel utan vi har 

ju kunder som betalar som vill ha leverans annars går dem ur. [...] Det får inte bli 
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för kommersiellt, vi är ju inte en normal organisation. Vi är inte ens utsatta för 

marknadens konkurrens. 

Även om respondenterna inte kan redogöra för exakt vilka, av ledningen, explicit uttalade mål 

och visioner som är uppsatta, är några under intervjuerna återkommande kärnvärden; ”bli 

världens bästa inom området”, ”kvalitetssäkring” och ”att skapa kundvärde”. 

Personliga visioner 

Utöver de övergripande organisatoriska visionerna har det under intervjuerna framkommit att 

samtliga respondenter drivs av individuellt formade drivkrafter och personliga visioner. De 

personliga visionerna skiljer sig åt, men har även gemensamma nämnare. Flera respondenter 

nämner att en faktor som håller dem kvar i organisationen är att de känner en stark personlig 

utveckling då arbetet innebär varierade uppgifter och utmanande situationer att hantera, kollegor 

som är mycket kompetenta och drivna, samt att arbetet innebär att de skapar ett samhälleligt 

värde. Exempelvis sa R5: 

Dels så tycker jag det (drivkraften) är att man träffar väldigt många roliga 

människor och bra kollegor här på jobbet. Också alla människor som man träffar 

internationellt. Man har kontakt med folk från hela världen verkligen. /.../ Sen är 

all kunskap som alla människor har här fascinerande. Förhoppningsvis också att 

man gör något gott för världen och underlättar på något vis med det här arbetet. 

Många anställda uttrycker även att utmaningar som uppstår är en av de mest stimulerande 

faktorerna i arbetet, då är det som skapar den personliga utvecklingen i arbetet. Vanligt 

förekommande är att respondenterna inte känner att de kan beskriva en vanlig dag på jobbet. 

Detta upplevs dock inte som något negativt; att en plötslig fråga eller utmaning dyker upp och 

stör det ordinarie arbetet ses snarare som något som är roligt och som driver arbetet framåt. R3 

menar: 

För mig personligen så är det också att när jag ser en chans eller utmaning då 

gäller det att ta den och det är så man skuttar fram. [...] det ska gärna vara lite lite 

svårare än vad jag tror att jag kan så att man hela tiden lyfter sig själv. 

Citatet ovan ligger även nära ytterligare ett karaktärsdrag som respondenterna anser att 

personalen delar. Att alla deras kollegor har starka personligheter som vågar uttrycka sina tankar 

och åsikter. Vanliga karaktärsdrag som beskrivs av respondenterna är nyfikenhet, öppenhet och 

hjälpsamhet, men också, som beskrivet ovan, att vara självutmanande och självständiga. En 

vanligt förekommande upplevelse bland respondenterna är att exempel på viktiga sociala 

kompetenser är just att kunna medla och vara diplomatiska samtidigt som man är modig nog att 
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våga sätta ner foten och säga ifrån. 

 

Avslutande kommentar  

I detta tema har de resultat som behandlar personliga och övergripande mål och visioner 

presenterats genom respondenternas utsagor. Avsikten med detta är att belysa de innersta och 

mest centrala värderingarna och drivkrafterna i organisationen och hos dess personal. I 

nästkommande tema bygger resonemanget vidare på det som målen och visionerna mynnar ut i: 

organisationens kultur och struktur. 

6.2 Kultur och struktur 
Med kultur & struktur som tema syftas på de organisatoriska förhållanden som påverkar 

personalen i organisationen. Temat har följande underkategorier; Homogenitet, Klimat, 

Debitering och Konkurrens, Formell utbildning, och Bemyndigande och autonomi. Utifrån 

respondenternas utsagor valdes dessa kategorier ut, då de utmärker huvudsakliga övergripande 

kulturella och strukturella faktorer som påverkar personalen i sitt dagliga arbete.  

Homogenitet 

En diskussion som kommit upp ett flertal gånger under intervjuerna, och som nämndes i förra 

temat, är att respondenterna anser att majoriteten av projektledarna har många gemensamma 

egenskaper. Det är således i den bemärkelsen en relativt homogen arbetsplats. Samtidigt påpekar 

de att nästan alla kommer från olika bakgrunder innan de började arbeta i organisationen, vilket 

medför en mångfald av erfarenheter och kompetenser. Homogeniteten tillsammans med 

mångfald anses av respondenterna vara en starkt präglande faktor av kulturen och klimatet i 

organisationen. 

Homogeniteten beror enligt respondenterna på flera saker. Bland annat rekryteras i huvudsak 

personer vars personligheter och förmågor passar i rollen som projektledare. Egenskaper som 

anses centrala i arbetet är bland annat social kompetens, ordningsamhet och struktur, samt att ha 

en medlande förmåga är centrala. Dessa förmågor är gemensamma för personalen, då de är 

viktiga för att klara av de huvudsakliga arbetsuppgifterna. Ytterligare faktorer som påverkar 

homogeniteten är att de flesta (om inte alla) projektledarna har en akademisk examen av något 

slag. Kombinationen av likheter i personlighet, arbetsuppgifter och utbildning, men skillnader i 

kompetens och erfarenheter, upplevs som positivt i anknytning till personlig utveckling, kulturen 

och stämningen på arbetsplatsen. Ett exempel är som R5 uttryckte det, vid frågan på varför 

samarbetet är bra på arbetsplatsen:  
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Dels är det ju så att vi är 60 personer som har ganska liknande uppdrag alltså 

liknande roll. Det betyder ju mycket för tidigare arbetsplatser har jag varit väldigt 

ensam i det jag gör så ingen förstod vad jag höll på med. Därför trivs jag väldigt 

bra med att jobba med många som förstår vad man jobbar med. Det underlättar. 

Kopplat till homogeniteten är den kultur som formats kring problemlösning och konflikter. För 

det första nämner flera respondenter att det knappt någonsin uppstår konflikter. De anser att om 

det är någonting man inte kan eller förstår är det bättre att fråga en kollega, än att ödsla mycket 

tid på att lösa allt själv. Om ett problem uppstått anses det bättre vara ärlig genom att uttrycka 

sina tankar och idéer, såväl som förslag på förändring, snarare än att hålla inne på dem för sig 

själv. Något som tas som upp som viktigt är dock att om man kommer med feedback eller 

önskemål om förändring, förväntas man ha underbyggda och genomarbetade förslag. R3 

uttrycker att: “Om man är konstruktiv och har underbyggt det man föreslår, inte bara gnäll … 

Det är så man vill ha feedback också. Inte bara säga det där var dåligt utan säga ’Nästa gång 

kan du göra såhär och såhär istället. Men det där andra var bra’” 

Klimat 

Det tycks enhälligt bland respondenterna att det råder god stämning och ett öppet klimat i 

arbetsorganisationen. Med god stämning syftar de bland annat på den gemensamma synen att 

utveckling, hjälpsamhet och öppenhet är väldigt viktigt. Detta beskrivs som ett generellt faktum i 

hela organisationen då det inte finns någon mentalitet för att bevaka sitt eget område och sina 

egna idéer. Utöver detta påpekar majoriteten av respondenterna att man har en förväntning på 

varandra att komma med förslag på förändringar eller problem.  

Projektledarna sitter på olika avdelningar där det på respektive avdelning finns en samlingsplats 

för att mötas och fika, grupprum för möten och inbokningar samt individuella kontor där man 

har sitt personliga utrymme och kan stänga dörren efter sig när man är upptagen. Att alla har sitt 

personliga arbetsutrymme anser respondenterna inte vara något som bildar ”silos” eller begränsar 

dem från att ta del av varandras arbeten. R4 beskriver: 

Ingen håller på sitt utan man delar med sig. Nu har jag varit på lite olika 

avdelningar, men det är verkligen generellt. … Man går runt och så frågar man 

“Har du varit med om det här förut?” och det kanske den inte har men då går man 

vidare och sådär. Jag har aldrig stött på någon som säger “Nej, kom inte här och 

stör”. Man har inte sina egna revir här, det har jag aldrig upplevt.  

Enligt respondenterna är dock interaktionen mellan avdelningar inte lika naturlig. I många fall 

upplevs det som att det är svårt att få kontakt mellan avdelningarna, dels på grund av att man 
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sitter på olika våningar och dels för att man arbetar inom olika områden. Som nämndes tidigare 

(se Organisatoriska förhållanden) arbetar vissa projektledare med olika projekt inom olika 

områden. För dessa respondenter ses inte kontakten mellan avdelningarna som ett problem 

eftersom att de samarbetar med projektledare från andra avdelningar av organisationen. För de 

respondenter som inte arbetar över avdelningsgränserna upplevs det vara svårt att motivera att gå 

över till en annan avdelning, på grund av att man inte har någon arbetsrelaterad anledning att 

göra det. R1 beskriver: “Man kanske inte vill att någon annan ska komma och störa på fikat. 

Och ännu värre att gå över till någon annans fika. Det händer väldigt sällan om man inte har 

något arbetsrelaterat att prata om”.  

Debitering & konkurrens 

Två strukturella faktorer som respondenterna anser påverkar kulturen och klimatet är 

lönesystemet och den interna konkurrensen. Lönesystemet bygger på att projektledarna debiterar 

timmar i sitt arbete. Vilka arbetsuppgifter som leder till timmar som får debiteras, är i viss 

utsträckning avgränsat. Detta kan ibland upplevas av respondenterna som en begränsande faktor 

när man talar om samarbete och informellt lärande, som uppstår när kollegor kommunicerar med 

varandra under arbetsdagen. R2 beskriver: 

Vi är lite plågade utav affärsmodellen när det gäller att skriva tid. Vi är ju 

egentligen då konsulter som organisationen har köpt in även fast de flesta har 

månadslön. Sen lånas, eller hyrs, vi ut till medlemmarna och de betalar oss de 

timmarna vi är skrivna på. På det sättet behöver vi ju ha då ett visst antal timmar 

som man skriver i tid. 

Den andra faktorn är hur den interna konkurrensen ser ut. Varje projektledare ansvarar för egna 

projekt, som skiljer sig helt ifrån de projekt kollegorna arbetar med eftersom de är inriktade på 

olika områden. Detta anses vara en struktur som lägger fundamentet för det öppna klimatet, 

vilket i sin tur leder till samarbete och kommunikation. R6 sade:  

Jag sitter på mitt rum och sköter mitt jobb, [min kollega] sitter på sitt rum och 

sköter sitt. Han tar hjälp av mig att lösa sitt problem och jag hjälp av honom för 

att lösa hans problem. Men vi kommer aldrig komma i en konkurrenssituation. 

Utan vi har våra egna jobb. Det är ingen idé att försöka [tävla], utan det är bara 

[kunden] som märker hur jag sköter mig. Så det blir aldrig någon konkurrens 

mellan [mig och min kollega], vilket ger en bra grogrund för att lära varandra och 

hjälpa varandra att växa. 

Eftersom personalen aldrig kommer i en intern konkurrenssituation med varandra skyddas 

organisationen mot att personalen ska ha en känsla av att vinna på att inte dela med sig av 
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kunskap, erfarenheter och tips.  

Formell utbildning 

Respondenternas uppfattningar om utbildning och kompetensutveckling skiljer sig lite åt. En 

gemensam nämnare är att respondenterna ser det som ett eget ansvar att ta tag i 

kompetensutveckling. Om de frågar om en viss utbildning, och för goda resonemang kring dess 

relevans, anser de att de oftast får delta i dessa. Vidare har det förekommit en del obligatorisk 

träning. Framför allt har det varit introduktionskurser kring standardiseringsarbetet och andra 

relevanta aspekter som hör till personalens huvuduppgifter. Dessa kurser hölls i huvudsak 

internt. Organisationen tar även till vara på interna förmågor då de tillåter projektledarna att gå 

kurser i hur man coachar nya projektledare, eller andra specifika frågor vilket flera respondenter 

gjort och uppskattar.  Exempelvis fick R1 gå en utbildning för att utveckla sin specifika 

arbetsuppgift: “Jag fick gå [en kurs som behandlar mina specifika frågor] sedan jag började 

här. Det tog jag själv initiativ och det gillades så pass att jag fick delvis ekonomiskt stöd och 

använda viss arbetstid för att lära mig.” 

Vidare diskuterades hur respondenterna upplever att ledningen ser på utbildning och 

kompetensutveckling. Som beskrivet upplever de att de får utbilda sig om de tar initiativ, men att 

det inte riktigt är något som talas om aktivt. Det finns önskemål om att ledningen skulle vara mer 

uppmuntrande kring utbildning och kompetensutveckling, samtidigt som det finns uppdelade 

synsätt på obligatorisk utbildning. Vissa anser att obligatorisk utbildning kommer att leda till 

motvilja då man bara känner sig tvingad att gå på kursen, men egentligen inte är motiverad. R1 

beskriver: “En del kurser har varit obligatoriska, vilket har uppfattats ganska negativt, 

exempelvis kan det sägas att ‘Nu ska alla gå på konfliktlösningskurs’. Kursen i sig kanske inte är 

dålig men det upplevs negativt.”  

Andra anser att utbildning som alla måste delta i leder både till en möjlighet till nätverkande och 

även en garanti för att man höjer, som R2 beskriver det; “lägsta nivån av nyckelkompetenser” i 

organisationen. R3 menar att det vore bra om det fanns en uttalad uppmuntran för att utbilda sig: 

“Det uppmuntras idag teoretiskt men det är inte så mycket praktisk uppmuntran till utbildning. 

Kanske skulle man kunna prata lite mer om det så vi blir lite mer vidsynta för vad som faktiskt är 

kompetensutveckling för oss och våra specifika roller.” 

Bemyndigande, autonomi 

Ett resonemang respondenterna lyfter fram, som även delvis kopplas till det lönesystem man 

använder, är att de i sitt arbete önskar sig mer autonomi. Som nämnt upplevs lönesystemet ibland 
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som begränsande då man inte kan debitera timmar för exempelvis att ha hjälpt en kollega med en 

presentation, eller ett Word-dokument. Utöver detta talar respondenterna om att de skulle vilja 

känna ett ökat förtroende från ledningen, helst i form av större autonomi i arbetet. R4 beskriver: 

Just på den här avdelningen har vi kämpat för att få lite mer tillit, lite mer 

autonomi. Inte behöva springa och be om lov om varenda sak. Vi är faktiskt 

vuxna människor, de flesta av oss är väldigt ansvarsfulla och jobbar mer än vad vi 

ska. Då borde vi också kunna få bestämma lite över vår vardag utan att behöva 

fråga hela tiden. Där är det lite gnissel fortfarande, men det känns som exempelvis 

med strategiarbetet att man är jätteöppen och berättar hur allting är. Det känns 

bra. 

Hur man arbetar med detta verkar skilja sig avdelningar emellan, men de generella 

uppfattningarna går ut på att detaljstyrande mest leder till ett krav på fysisk närvaro. Istället 

borde fokus ligga på att ha ramar inom vilka man verkar fritt, där fokus ligger på de slutresultat 

som personalen faktiskt uppnår. Ytterligare en aspekt är att arbetet för många innefattar en hel 

del resande, vilket ytterligare spär på uppfattningen att större flexibilitet kring var arbetet ska 

genomföras anses vara bra. Kopplat till önskan om bemyndigande ligger hos respondenterna en 

önskan om förtroende från ledningen:  

När man reser då kanske man offrar kvällar och helger och det är ett val man gör 

men då om man ska fortsätta med det är det viktigt att man har någon flexibilitet. 

Att chefen säger “Det här ska du få gjort, få det gjort och leverera men du måste 

inte göra det här på plats”. (R2). 

Avslutande kommentar  

I detta tema har redogjorts för hur kulturella och strukturella omständigheter kan utläsas från 

respondenternas utsagor. Många olika faktorer spelar in, och vid mer djupgående intervjuer 

skulle förmodligen mycket mer kunna uppmärksammas. Med hjälp av det insamlade materialet 

var ändå ambitionen att lyfta centrala aspekter i temat. I nästkommande tema framgår hur dessa 

kulturella och strukturella förhållanden har inverkan på personalens dagliga arbete, genom att 

skapa förutsättningarna för handling, praktik och utveckling. 

6.3 Handling, praktik och utveckling 
I det inledande temat berördes de innersta aspekterna av organisationen; visioner och 

kärnvärden. I föregående tema redogjordes för hur dessa visioner präglar organisationens 

kultur och struktur. I detta tredje och sista tema görs en genomgång av hur kulturen och 

strukturen skapar förutsättningar för praktik och handling, genom att med utgångspunkt 
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respondenternas utsagor redogöra för hur konkreta fenomen som kommunikation sker i 

organisationen. Med kommunikation avses dels att personalen kan ta hjälp av varandra och 

samarbeta, men även i vilken utsträckning de upplever att de kan påverka organisationen och sin 

arbetssituation. Faktorer som tas upp är exempelvis ifall personalen får gehör vid förslag på 

förändringar, samt vilken respons de får om de kommer med idéer och hur kommunikationen i 

dessa processer går till. 

Kommunikation 

Kommunikation som begrepp berördes i flera olika sammanhang under intervjuerna. Som visat 

sig i tidigare teman skiljer man på karaktären av kommunikation beroende på om den är vertikal 

(mellan medarbetare och ledning) eller horisontell (medarbetare emellan). Två begrepp som ofta 

förekom under intervjuerna, och kan kopplas till kommunikationens karaktär är påverkan och 

samarbete, vilka det redogörs en mer ingående resultatpresentation för senare i detta tema. 

Det vi inledningsvis vill presentera är mer anslutet till de diskurser som går att se genom 

respondenternas utsagor. Med detta menar vi i huvudsak vad samtal kan handla om på 

arbetsplatsen. Respondenterna anser att det är upp till var och en att fråga om det är något man 

inte förstår, och att ta sig tiden att diskutera diverse saker med kollegorna på kafferasten. Vid 

frågan hur den interna kulturen är svarade R3: 

Den är bra. Vi försöker lära varandra och stötta varandra och så. Man sitter inte 

bara och pratar om bio och blomrabatter på kafferasten utan det är mycket prat om 

jobb. För alla är engagerade. Det är ganska stor skillnad från andra arbetsplatser. 

Man har ett samhällsintresse. Det är inga politiska diskussioner direkt, men 

övergripande om olika fenomen. Det kan ju bli att man då sitter och pratar om hur 

[andras arbetsuppgifter] fungerar fast man egentligen inte har något eget intresse 

av ämnet i sig. Då får man ju ändå tips om arbetet, så man lär sig något i alla fall. 

Vissa respondenter upplever att man i huvudsak pratar om arbetsrelaterade frågor, något som 

anknyts till att alla är intresserade av sitt arbete.  

Påverkan 

Tidigare i detta avsnitt redogjordes hur respondenterna sett på de organisationsförändringar som 

skett. Man organiserade om ansvarsområden från att ha specifika chefer för varje ämnesområde 

till att ha tre övergripande avdelningschefer. Upplösningen av dessa områden möttes av större 

delen av personalen med missnöje, då konsekvensen blev att beslutsvägarna blev längre och 

möjligheten till påverkan mindre. I slutändan har detta haft en effekt på det dagliga arbetet. När 

projektledarna arbetade i mindre och självstyrande grupper upplevde de att beslutsvägarna var 
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kortare. Då gruppen var specialiserad inom sitt område kunde de med snabb förankring hos 

gruppchefen ta beslut som i huvudsak angick gruppen. Större och mer generella förändringar 

behövde fortfarande gå högre upp och vända, vilket respondenterna påpekar är rimligt inom alla 

organisationer.  R4 uttryckte detta angående möjligheten att komma med förslag: 

Jag vet inte. Du kan ju komma med förslag direkt till chefen om det är någonting 

här som du snabbt kan förändra. Då är det ganska smidigt, till och med väldigt 

smidigt om det bara är något mindre. Ska beslutet upp och vända så är det en 

process. Då är det inte så smidigt längre. Det var smidigt när vi satt i våra 

sakområden, då kunde vi som satt där med vår chef ta ett beslut gällande [det 

området], det var enkelt. Nu måste det gå upp till de tre [avdelningscheferna] som 

måste besluta och sedan kanske det ska gå ännu längre upp. Så det är längre 

beslutsvägar nu upplever jag, än förut. I den typen av frågeställningar.  

Innan förändringen ansågs det vara mer avgränsade och tydliga ledningsstrukturer. Den 

områdeschef som fick ett beslutsunderlag på sitt skrivbord kunde antingen bedöma ifall hen hade 

ansvaret att ta ett beslut om saken eller ifall detta var mer relevant för ett annat område. Även för 

medarbetarna var detta enklare då man visste var man skulle vända sig om man hade ett förslag 

eller en ny idé inom ett visst område. R4 menar: 

För den chefen jag hade var [ansvarig inom vårt område]. [Hen] var ansvarig för 

de [sakfrågor] som vi behandlade. [Hen] behövde inte gå till de andra 

[avdelningscheferna] och fråga, utan hon kunde ta ett eget beslut vad gällde allt 

det som vi ansvarade för. Nu sitter tre övergripande [avdelningschefer] med 

projektledare inom [vårt område] och då måste alla chefer vara med i beslutet, 

men ingen har huvudansvar. Så det var väldigt mycket enklare att dra igenom 

beslut förut.  

Flera respondenter för fram ett argument kring varför det är viktigt att låta personalen kunna 

påverka beslut och förändringar i organisationen. Argumentet är att personalen i den operativa 

delen av verksamheten kan bidra med enormt viktig information och kunskap kring vad som är 

viktigt för organisationen att fokusera på. Detta är naturligt som en följd av att det är de som 

utför det operativa arbetet och dessutom har direkt kontakt med kunden i det dagliga arbetet. 

Respondenterna betonar att det är de som verkligen förstår vilka konkreta konsekvenser som 

uppstår vid olika förändringar och beslut. Detta för oss in på ett nyckelord som många av 

respondenterna har uttryckt är centralt i denna diskussion; förankring. Det har under de senaste 

åren genomförts vissa förändringar som inte förankrats hos projektledarna, men som exempelvis 

påverkat delar av deras arbete gentemot kunden. R7 beskriver att det är extra viktigt att förankra 
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just i denna organisation: 

Frontpersonalen är de som sitter närmast kunderna och det finns inte någon annan 

som vet mer egentligen. Kunderna tycker på något sätt vad de tycker vi ska göra 

och då måste man lyssna in och föra över det till vår organisation. Det är viktigt 

att få med frontpersonalen i den förankringen. Hittar man på saker ‘Där uppe’ och 

man inte har förankrat det då blir det inte bra. […] Jag tror att förankring alltid är 

bra. Har man fått en möjlighet att påverka så är det bra, och då kanske man får 

acceptera att det inte blev som man ville, men då har man fått vara med i 

diskussionen iallafall. […] Jag tror det är högre hörbart krav från oss än i många 

andra verksamheter … Vi är ju ganska starka individer och då blir det så. 

För att förebygga att man fattar beslut som i slutändan bara blir hinder tas, anser respondenterna 

att förankring är det absolut bästa verktyget. När de blivit tillfrågade innan ett beslut fattats kan 

de tidigt förklara vad som bör förändras med beslutet för att det ska få önskade effekter för alla. 

Samarbete 

Den uppfattning som framkommit mest om hur man samarbetar är att det framför allt är 

oorganiserat i det dagliga arbetet, samt att det är något som uppstår spontant beroende på hur 

arbetsuppgifterna skiljer sig från dag till dag. Det förekommer att vissa organiserade team och 

konstellationer anordnas för specifika projekt, men detta beskrivs av flera respondenter som 

något som behöver utökas. I det dagliga arbetet tenderar det att bli mycket enskilt arbete för 

individen under stor del av tiden. Därför finns en önskan att få mer tid och utrymme att 

samarbeta kollegor emellan. Dessutom understryker, som vi tidigare nämnt, samtliga 

respondenter hur viktigt det är att få ta hjälp av varandra. Detta eftersom alla besitter varierade 

erfarenheter och förmågor. R1 liknar det vid den traditionella skolan där respektive lärare 

ansvarar för sin klass: 

Jag brukar jämföra oss med hur skolan såg ut förr i tiden. Lärarna hade sin klass 

och sen stängde man dörren när lektionen började och så hade man sin 

undervisning där. De träffades i något kollegium, men det var inte så mycket 

utbyte. I dagens skola har det mer varit att man har haft två lärare, eller ett helt 

lärarlag som jobbar tillsammans. Jag tror att det är samma utveckling som behövs 

här, att man behöver intern dialog väldigt mycket så att man har någon att snacka 

med … När man har ett internationellt möte till exempel och så blir det strul där. 

Vem ska man diskutera med då? Det vore jättebra om man hade någon man 

gjorde det med. Det tror jag inte finns organiserat idag. Då kan man väl säga att 

det inte behöver vara organiserat, man kan ju göra saker ändå, men i den här 

miljön så är det väldigt mycket så att det måste vara organiserat. 
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En vanlig uppfattning hos respondenterna är alltså att den kompetens och breda kunskap som det 

krävs för att komma vidare och utvecklas i sitt arbete är svår att uppnå om man inte tar hjälp av 

andra och frågar kollegor om råd och hjälp. Trots att respondenterna inte upplever någon uttalad 

förväntan från ledningen, anser de att det är viktigt att det även finns ett individuellt 

initiativtagande för att skapa situationer för att dela kunskap och erfarenheter. R6 uttrycker: 

Alltså det är ju en läggningsfråga hur mycket initiativ man tar men jag tror man 

gör bort sig om man sitter på sitt rum och tror att man ska kunna göra allt själv. 

Däremot så är det ju så att folk kommer ju och frågar mig för att de tror att jag 

kan. Sen har jag ju i min tur folk som jag går och frågar som jag jobbat ännu 

längre. Då har jag märkt att jag får gå runt och så får jag fråga folk och jag kan 

fråga lite vem som helst. Jag har vissa som jag gärna frågar eftersom jag förstår 

vad de säger. Sen får jag lära av lite och känna efter “Hur säker är den här 

personen på det här?”. Då får man prata med några till och så får man se om man 

får samstämmiga svar. Då kan man också inse att det finns olika sätt att lösa 

problem på. 

Avslutande kommentar på temat 

I detta tredje och sista tema redogjordes för respondenternas uppfattningar om handling, praktik 

och utveckling. Det framgår att kulturella och strukturella faktorer påverkar handlingsutrymmet i 

det dagliga arbetet. Vidare lyftes det fram att respondenterna lägger stort värde vid ett aktivt 

arbete med förankring och samarbete, då detta är anknutet till goda förutsättningar för både 

organisationens och personalens utveckling. 
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7 ANALYS 

I detta avsnitt genomförs analysen av studiens resultat. Kopplat till studiens syfte och 

frågeställningar är ambitionen att beskriva den empiri som samlats in med hjälp av relevanta 

teorier, samt tidigare forskning. Studiens centrala analytiska apparat bygger på Senges (2006) 

systemteori, som tidigare presenterats. Teorin påvisar att alla komponenter i en organisation 

befinner sig i beroendeförhållande till varandra. Detta ligger till grund för avsnittet, då 

ambitionen är att belysa hur olika uppfattningar och fenomen i arbetsorganisationen påverkar 

varandra, och i slutändan vilka faktorer som hämmar eller främjar det organisatoriska lärandet. 

Då systemtänkande som verktyg går ut på att alla delar i organisationen påverkar varandra 

kommer analysen läggas upp på ett sätt för att beskriva detta, genom att visa hur de olika 

disciplinerna kan identifieras i de fenomen som framkommer i empirin. De tre övergripande 

teman i resultatet lyfts därför fram även i detta avsnitt. 

§ Personliga och övergripande visioner 

§ Kultur och struktur 

§ Handling, praktik och utveckling 

Efter en grundlig analys kring dessa tre teman kommer ett avslutande analytiskt tema. 

Disciplinen systemtänkande ligger då i fokus, för att binda samman hela detta analysavsnitt, 

samt med hjälp av Senges övriga discipliner förtydliga hur det organisatoriska lärande 

påverkas. Det avslutande temat kallas: 

§ Organisationen som ett system 

7.1 Analys av Personliga och övergripande visioner 
Det mest centrala i vår analys är individens värde, något som även Senge påpekar i sin 

systemteori. Att varje enskild individ kan påverka de strukturer och system som de är en del av 

har en djupgående betydelse för det organisatoriska lärandet, då aspekter som individuell 

motivation och engagemang måste finnas för att utveckling och förändring ska kunna uppstå. 

Med detta i åtanke inleds därför analysen med vilka tendenser i resultatet som går att koppla till 

det Senge (2006) benämnt personligt mästerskap.  

Först och främst belyses individens drivkraft, det vill säga den kreativa spänningen som uppstår 

till följd av den personliga visionen. I resultatet går att utläsa att varje respondent har en 

individuell drivkraft och vision som gör att den arbetar hårt. Flera respondenter tar upp aspekter 
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som samhällsnytta, personlig utveckling, samt trevliga och begåvade arbetskamrater. Det som är 

intressant är att respondenterna understryker dessa gemensamma nämnare trots olika 

arbetsuppgifter och specialistområden. 

Som R3 beskriver anses de nya mål som uppsatts av ledningen vara svåra att bryta ner till en 

individuell nivå. Detta ser vi som ett typiskt exempel på när förankringen av den övergripande 

visionen inte riktigt lyckas mellan ledning och operativ nivå. Det blir då svårare för personalen 

att veta hur den ska lägga upp sitt arbete för att uppfylla uppsatta mål. Inom disciplinen 

teamlärande talar Senge om att en grupp som saknar en gemensam målbild och riktning blir 

ineffektiv, och tar inte vara på alla de förmågor och idéer som individerna i gruppen besitter. 

Detta har även direkt anknytning till disciplinen gemensamma visioner. En tydlig och väl 

förankrad vision leder till större tydlighet av riktning för varje individ, vilket underlättar både det 

dagliga arbetet och samarbetet med kollegor. 

Som Senge skriver är inte poängen med en gemensam vision att alla ska ha samma vision, utan 

snarare att den gemensamma visionens beståndsdelar är sammansatta av, och knyter an till de 

individuella visionerna. Vissa respondenter lägger stor vikt vid kollegorna och samarbetet dem 

emellan, medan andra drivs mest av utmaningar och problematik som uppstår i arbetet, eller 

både och. En poäng som Senge tar upp är att det mest vitala med en vision inte är vad den är, 

utan vad den gör. Det essentiella en gemensam vision gör att skapa en riktning mot vilken 

personalen kan kanalisera sin energi. Så även om det finns både gemensamma nämnare och 

olikheter hos personalens personliga visioner, blir den viktiga frågan; hur kan man skapa en 

riktning som alla vill engagera sig i att arbeta mot?  

Även Müllern och Östergren. (1995) pekar på vikten av en gemensam riktning, genom det de 

beskriver som symmetri. Med symmetri syftas på när det råder homogena föreställningar i 

organisationen. Med hjälp av detta synsätt blir det intressant att studera varför respondenterna 

väljer att stanna kvar i organisationen trots turbulens, VD-byten och omorganisationer. Dessutom 

tycks det personliga mästerskapet ha fortsatt vara, och är fortfarande, centralt hos personalen. 

Vad beror detta på? Vi anser att det delvis går att koppla till hur de personliga visionerna blir till 

delade visioner. Som framgår i resultatet, känner respondenterna ingen personlig anknytning 

eller förståelse för de övergripande visionerna. Däremot tycks det, som i Müllerns och Östergren 

(1995) symmetri, självklart bland respondenterna att vissa aspekter av arbetet är viktigare än 

andra. Som tidigare nämnt är begrepp som kvalitet, samhällsnytta och personlig utveckling några 

av de aspekter som i princip samtliga respondenter anser centrala i deras arbete, vilket vi tolkar 
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som deras kärnvärden. Denna homogenitet tycks vara grunden för att personalen trivs bra, och 

även det som fått dem att bibehålla sin strävan efter sina personliga visioner, trots tider av 

turbulens. Som en respondent nämnde kan till och med turbulensen ha gjort gruppen starkare 

internt. En tolkning av detta är att personalen, trots diffusa övergripande visioner, i den specifika 

arbetsorganisationen har lyckats skapa en gemensam vision om vad som är viktigt i deras arbete, 

och på så vis lyckats bibehålla den kreativa spänningen, som lett till fortsatt utveckling och 

lärande. 

Müllern och Östergren (1995) anser att distans till ledningen kan leda till misstro för 

beslutsfattande och övergripande strategier då de anställda inte kan få en tydlig bild av motiven 

till de förändringar som utförs och beslut som tas. Vi ser att detta kan vara ett exempel på hur 

fenomenet utspelar sig i arbetsorganisationen då medarbetarna inte vet var eller hos vem förslag 

och idéer hamnar. Ett annat exempel på detta är att de inte upplever att det finns en tydlig 

ansvarsfördelning för beslutsfattande i specifika områden och frågor. Börnfelt (2009, s. 13) 

menar att det är vanligt i kunskapsintensiva och organiska organisationer att underlag för mål 

och besluts oftare kan identifieras i den operativa delen då medarbetaren besitter den största 

kompetensen och tenderar att vara mer intresserad av det dagliga arbetet än övergripande mål 

och strategier. Av denna anledning finns det en risk att de mål som ledningen har satt upp varken 

tilltalar individen eller passar in med det praktiska yrkesutförandet. Ledningens arbete med 

strategin uppfattas idag som öppet och respondenterna upplever att de har fått möjlighet att 

komma med tankar och idéer i processen att utforma den nya strategiplanen. I relation till det 

Börnfelt (2009) skriver har man på så sätt tagit tillvara på den kunskap som finns i det operativa 

arbetet för att skapa en strategi som passar hela organisationen. Det är följaktligen inte säkert att 

ledningen lyckas i sitt arbete att formulera och identifiera mål som är gemensamma men att ha 

tagit individernas åsikter i beaktning tolkar vi som en ambition mot vad som kan liknas vid 

Senges (2006) definition av gemensamma visioner. 

7.2 Analys av Kultur och struktur 
Som beskrivet i resultatdelen syftar kultur och struktur på de organisatoriska förhållanden som 

påverkar personalen i organisationen. Personalens uppfattningar om sig själva och sin 

omgivning ser vi som nära sammanflätat med det Senge (2006) kallar mentala modeller, vilket 

därför blir en central disciplin i detta tema. 

Med föregående tema i åtanke tycks det rimligt att en organisations kärnvärden, som i sin tur 

explicit uttalats i de övergripande målen och visionerna, kommer att ha inverkan på strukturella 
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och kulturella aspekter som uppstår i organisationen. Som nämnt i temat ovan kan även de 

personliga visionerna ha en stark inverkan på kulturen. Detta är något som går att urskilja i 

arbetsorganisationen. Respondenterna påpekar att de arbetar i en kompetensorganisation, vilket 

de beskriver genom att lyfta specifika färdigheter som är nödvändiga i arbetet. De utvecklar detta 

med att beskriva hur vitalt det är att man som kollegor kan hjälpa, stötta och ge varandra 

feedback, då det finns enormt mycket kunskap och kompetens i kollegiet som varje individ vill 

ta till vara på. Vi anser att detta går att koppla till det personliga mästerskapet i form av 

individens drivkraft till att utvecklas och lära sig så mycket som möjligt. Fenomenet vi kan se är 

att denna mentalitet även inte bara har en individuell inverkan, utan tycks även färga av sig på 

den kultur och det arbetsklimat som uppstår i arbetsorganisationen.  

Struktur 

Något som nämnts ett flertal gånger är omorganiseringarna som bland annat tog form i att 

upplösa mindre avdelningar till tre stora avdelningar. En intressant aspekt vi vill beröra här är 

hur detta kan ha påverkat möjligheterna till det Senge kallar teamlärande. Det framgår i 

resultatet att de mindre avdelningarna fungerade som det Börnfelt (2009) benämner självstyrande 

grupper. Poängen med självstyrande grupper är att personalen ska kunna påverka sin 

arbetssituation och få större flexibilitet. Genom detta får individen utrymme att till viss del ta 

arbetet i den riktning som personen upplever är lämplig, och detta utrymme för eget initiativ kan 

även skapa kreativitet och inre motivation. Först och främst kan detta kopplas an till det 

respondenterna säger om att den operativa delen har större förståelse för verksamhetens dagliga 

arbete, än vad ledningen har. Förståelsen går ut på personalens inblick i exempelvis hur kundens 

önskemål ser ut, samt vilka processer och som gör arbetet mer effektivt. För ett gott underlag 

inför beslutsfattande är det därför viktigt med en tydlig förankring i hela organisationen, något 

som berörs mer i detalj i nästa tema. 

Vi anser även att självstyrande grupper är ett bra verktyg för att underlätta teamlärandet i 

organisationen. Senge framhåller att en grupp måste ha en gemensam riktning för att uppnå ett 

gott samarbete. Detta kan även leda till synergieffekter där gruppens kapacitet och utveckling 

maximeras. En tendens som vi kan se utifrån resultatet är att upplösningen av mindre 

avdelningar till tre stora avdelningar gjort detta arbete svårare. En anledning kan vara att de 

gemensamma visionerna blir för vaga för individen. Vi anser att det är rimligt att en mindre 

grupp som får sätta upp egna mål och visioner, som naturligtvis måste vara kopplade till de 

övergripande, på ett tydligare sätt kommer kunna koppla dem till individernas personliga 

visioner. En konsekvens blir kring den skiljelinje Senge gör mellan engagemang och 
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medgörlighet. Om individen inte känner något samband med den personliga visionen kommer 

organisationen på sin höjd lyckas få individen att bli medgörlig, men lyckas man knyta an till 

individens personliga vision skapas ett betydligt större engagemang Med ovan förda resonemang 

anser vi kan vara enklare att skapa engagemang, med hjälp av självstyrande grupper, eftersom 

individen förstår att dess arbetsroll i relation till den personliga visionen. Ytterligare en 

konsekvens blir att det är lättare att administrera individernas riktning. Det tycks rimligt att ju 

fler viljor, desto spretigare blir gruppens fokus och riktning. Med hjälp av mindre konstellationer 

kan respektive grupp skapa tydligare gemensamma visioner och mentala modeller, och genom 

detta anser vi att möjligheten till att skapa en riktning för individerna i gruppen blir betydligt 

bättre. På så vis främjas arbetet med teamlärande, där just en tydlig och gemensam riktning är ett 

centralt.  

Fysisk miljö  

Det framgår, som R6 uttryckte det, att de flesta i avdelningen har varsitt kontor. Vid resonemang 

kring samarbete och kommunikation jämförs kontoret med öppna kontorslandskap. Ur tidigare 

erfarenheter av öppna kontorslandskap finns det delade uppfattningar om det är bra eller inte. Ett 

resonemang är att det öppnar upp för kommunikation, eftersom alla sitter i samma rum, medan 

ett annat resonemang är att det snarare hämmar kommunikation. Dels för att man ändå bara 

pratar med de som sitter närmast, men också då man inte vill störa de som sitter runt omkring. 

Som nämnt är det viktigt med goda förutsättningar för samarbete och kommunikation, för att 

skapa en lärande organisation. Kopplat till detta har vi resonemanget som flera respondenter fört, 

att det är upp till var och en att ta initiativ till samarbete. Frågan är ju då hur de bästa 

förutsättningarna skulle se ut? Det vi kunnat utläsa ur vårt resultat är att respondenter som 

arbetar i samma rum som någon annan, har en positiv upplevelse av att de oundvikligen 

kommunicerar med varandra om diverse saker, medan det framgått att det ibland är ont om tid 

för att föra samtal med kollegor som inte är i närheten. Med det Börnfelt (2009) benämner 

självstyrande grupper i åtanke drar vi slutsatsen att det kan vara gynnsamt att arbeta flera 

personer i samma rum, men det får inte bli för många. Istället bör man hitta någon balans, som 

bygger på att ett effektivt samarbete ska kunna uppstå, men utan att någon annan ska behöva bli 

distraherad. En tanke är att samla personal beroende på deras specialistområde, för att kunna 

utbyta idéer inom ämnet. 

Utbildning 

En strukturell aspekt som tas upp i resultatet är respondenternas uppfattningar om 

utvecklingsmöjligheter i form av utbildning. Kurser varierar från att vara specifikt inriktade på 
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individens område, till att vara mer generell utbildning och informationsträffar kring arbetets 

uppgifter som berör samtliga projektledare. Uppfattningar kring dessa möjligheter till 

kompetensutveckling varierar lite. Som R2 beskriver det finns det en uppfattning om att 

gemensam och obligatorisk utbildning höjer lägstanivån i organisationen, vilket skapar en 

trygghet och ett kundvärde. Andra anser, liksom R1, att om man tvingar individer till utbildning 

skapas en negativ bild av den utbildningen oavsett kvalitet.  

Som vi ser det handlar det om vilka förutsättningar ledningen skapar för lärande i organisationen. 

När Senge (2006) talar om det personliga mästerskapet poängterar han att det inte är lätt att 

administrera denna disciplin. I likhet med respondenternas resonemang anser han att påtvingad 

utbildning kan leda till ett motstånd från personalen. Dock poängterar han även att en 

uppmuntran för lärande kan leda till att personalen känner en press på att utbilda sig, men inget 

genuint engagemang. Börnfelt (2009) skriver som nämnt att mycket handlar om att skapa en 

öppen kultur som tillåter lärande, men vi tolkar det även som att den helst inte får vara 

påtvingande eller sätta krav på personalen. Det är uppenbart att denna balans mellan uppmuntran 

och tvingande kanske inte är lätt att hitta. Hur man bör göra beror, som Argyris och Schön 

(1995) poängterar, naturligtvis på den specifika organisationen. Hävstångskraften till att hitta sin 

organisations bästa lösning är enligt oss förankring, som vi återkommer till senare i analysen. 

Kultur 

Samtliga respondenter understryker vikten av att ta hjälp av varandra på arbetsplatsen genom att 

fråga om råd hos kollegor som har erfarenhet eller kunskap om vissa områden och 

arbetsuppgifter. Som R4 beskriver finns det ingen mentalitet för konkurrens eller revirmarkering 

i arbetsorganisationen utan, som beskrivet av samtliga respondenter finns det en outtalad 

förväntan att arbetet kommer kräva att man går runt och frågar om saker man inte kan. Detta 

beskrivs som en konsekvens av att projektledarna är specialiserade inom olika områden. I 

anslutning till vad Börnfelt (2009) skriver om att samarbete i den lärande organisationen gynnar 

utveckling, mer än vad konkurrens gör. Vi tolkar det som att konkurrens på arbetsplatsen, i 

relation till det organisatoriska lärandet, kan begränsa kreativitet och utbyte då idéer och kunskap 

används som ett konkurrensmedel istället för ett verktyg för samarbete. I denna 

arbetsorganisation ser vi det som att den öppna mentaliteten kan leda till utveckling och 

innovation för organisationen och det dagliga arbetet. 

Något som nämnts tidigare är att respondenterna talar om att de flesta i avdelningen har starka 

personligheter. Det finns en förväntan på att om man tycker något eller undrar något är det bäst 
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att säga det, för allas skull. Detta präglar kulturen så tillvida att den är rak och ärlig, vilket 

förebygger konflikter och annan problematik. Vi anknyter detta till det Senge (2006) kallar för 

att ”åta sig sanningen". Dels kan detta relateras till de mentala modeller som råder i 

arbetsorganisationen. En öppen och ärlig kultur gör att uppfattningar och generaliseringar kan 

ifrågasättas, vilket i sin tur lägger grunden för ett bättre beslutsfattande, då skeva föreställningar 

kan uppmärksammas. Enligt Senge är ”commitment to truth" det absolut bästa verktyget för att 

motverka att dolda mentala modeller får verka i en organisation. 

Ytterligare en konsekvens av denna ärliga kultur som Senge beskriver är förebyggande av 

strukturella konflikter. Genom att vara ärlig och rannsakande skapar sig individen en så objektiv 

bild som möjligt av sin omgivning och sina handlingar i den, vilket leder till att känslor som 

hjälplöshet och ovärdighet kan förebyggas. Respondenterna beskriver sig själva och varandra 

som starka individer. Vi anser att det finns ett samband mellan dessa faktorer, då det dels krävs 

självförtroende hos individen för att både vara uppriktig mot sig själv och andra. Dessutom ser vi 

tendenser ifrån det personliga mästerskapet. Att individerna är starka, anser vi är tecken på en 

klarhet i den personliga visionen, som i sin tur bygger på en individuell vilja att utvecklas. 

Konsekvensen blir då enligt oss en vilja att se och förstå sanningen, eftersom det är den absolut 

snabbaste vägen för personlig utveckling. Vi anser även att detta är viktigt för att förebygga att 

den känslomässiga spänningen som uppstår hindrar individen från att sträva efter sitt mål. Något 

som ytterligare styrker detta resonemang är att samtliga respondenter har varit drabbade av den 

turbulens som pågått i organisationen under de senaste åren. Trots detta tycks de ha fortsatt att 

sträva mot sina personliga visioner genom att fortsätta att skapa ett öppet och trevligt klimat, att 

samtala och samarbeta med sina kollegor, samt att aldrig ge upp helt. Denna förmåga att fortsätta 

sträva mot sin personliga vision trots motgångar ser vi som ett utmärkt verktyg för lärande. Även 

vid emotionell spänning fortsätter individen att skapa situationer där den kan utbyta erfarenheter 

och ta del av utbildning, vilket i sin tur leder till att lärandet aldrig behöver stanna upp. 

En sista aspekt vi vill beröra som har att göra med en kultur som präglas av starka individer, är 

frågan om huruvida det bara är positivt. Dels tycks det ge personalen styrkan att fortsätta kämpa 

på och vara engagerade i sitt arbete. Dock ser vi även en risk när det finns en förväntan på att alla 

måste vara raka och uppriktiga. Det kan finnas personer som egentligen inte trivs med det sättet 

att arbeta som då hamnar i skymundan om ingen lyfter fram deras perspektiv. Detta är ett typiskt 

exempel på det Senge (2006) kallar mentala modeller, att alla helt enkelt förväntar sig att 

kollegor kommer att kommunicera om det uppstår oklarheter, konflikter, eller andra problem.  
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En viktig aspekt vi vill poängtera i anslutning till Senges mentala modeller, är hur vi kan förstå 

espoused theory utifrån resultatet i denna studie. Respondenterna har samma uppfattning om att 

det är ett väldigt öppet klimat i organisationen. Detta är ju då deras uttalade upplevelse. Om den 

uttalade upplevelsen stämmer överens med handlingen i praktiken (theory-in-use) går dock inte 

att svara på i denna studie, utan kräver en längre observationsstudie av beteendemönster i 

organisationen.  

Bemyndigande 

Resonemanget som fördes tidigare angående självstyrande grupper anser vi kan kopplas till 

personalens frihet och autonomi i sitt arbete. En vanlig uppfattning hos respondenterna är att 

detaljstyrning är något som sänker motivationen i arbetet. Som tidigare beskrivet identifierar de 

sig som kompetenta, ansvarsfulla och självgående individer, och att de därför behöver få 

utrymme att vara flexibla i sitt arbete. De önskar att de kunde få ett större förtroende från 

ledningen. Synsättet går att koppla till begreppet bemyndigande, som Börnfelt (2009) ser som 

centralt för organisatoriskt lärande. Bemyndigande bidrar till att kulturen i organisationen 

främjar jämlikhet och kreativitet, då medbestämmandet blir större. Medbestämmandet gör att 

man i verksamheten tar till vara på att varje individ har specifika förmågor som den får utrymme 

att använda sig av. Denna mångfald anser vi kan leda till mer välgrundade beslut och 

förändringar, eftersom hela personalen får vara med och påverka, med hjälp av en tydlig 

förankring. Resonemang kring förankring och påverkan återkommer i nästa tema 

7.3 Analys av Handling, praktik och utveckling 
I detta analytiska tema vill vi nu slutligen lyfta fram de konkreta situationer, beteenden och 

handlingar som i slutändan kan leda till lärande, samt redogöra för varför det uppstår. Som 

nämnt bygger systemtänkande på att alla delar i ett system påverkar varandra i en mängd olika 

beroendeförhållanden. Genom att delvis presentera analysen med hjälp av olika modeller som 

hämtats från Senge (2006) är ambitionen att belysa hur alla tidigare nämnda fenomen påverkar 

det organisatoriska lärandet. 

Kommunikation 

Den öppna kommunikation som ligger i arbetsorganisationens kultur leder till att respondenterna 

upplever till att man har möjlighet att öppet fråga om hjälp och diskutera arbetsrelaterade frågor. 

Enligt R3 talar man inte mycket om fritid under fikarasten utan medarbetarna tenderar mer att 

diskutera arbetsrelaterade frågor. Risken vi ser med att det bildas en kultur som präglas av 

arbetsrelaterade diskussioner är att det kan leda till en inbyggd förväntan i arbetsorganisationen 
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att individen ska diskutera jobb och således inte kan diskutera fritt. Den positiva aspekt vi ser i 

det är att man har en stark drivkraft i arbetet för att ta del av, och dela med sig av, ny erfarenhet 

och kunskap men att den arbetsrelaterade diskussionen kan leda till att individen begränsar 

kommunikationen till medarbetare som arbetar inom samma område. Detta kan vi se i det R1 

nämner om att man väldigt sällan rör sig till andra avdelningar för att man inte har något 

arbetsrelaterat att diskutera. Till följd av det yrkesrelaterade samtalet ser vi därför en risk för att 

informellt erfarenhetsutbyte över avdelningar hämmas och att balans mellan dialog och 

diskussion försvåras. Detta behandlar vi vidare nedan. 

Kopplat till den förväntan som i tidigare teman togs upp, att ska man komma med ett förslag på 

förändring eller feedback ska man helst ha en genomarbetad plan först, tas nu upp hur denna 

aspekt kan påverka kommunikationen i organisationen. Tankesättet att en plan alltid ska ligga 

bakom förslag ser vi som en anknytning till det Senge (2006) kallar diskussion. Diskussionen är 

ändamålsenlig och en lyckad diskussion förväntas leda till att det bästa argumentet definierats. 

Risken vi ser med att alltid ha ett ändamålsenligt fokus i kommunikationen är att det blir på 

bekostnad av det Senge kallar dialog, som bygger på att kommunikationen är helt öppen och 

ingen har mer rätt än någon annan. Styrkan i dialog är att det främjar ett kreativt utbyte i 

kommunikationen där individers oprövade idéer kan komma fram. En annan tendens detta kan 

vara ett tecken på är, som Senge kallar det, defensiva rutiner. Om det är förväntningar på att man 

alltid ska ha underbyggda och välformulerade argument, kan det leda till att personer undviker 

att tala om sina tankar på grund av rädsla för att skämma ut sig. Förhoppningsvis kan dock detta 

beteende förebyggas tack vare att det personliga mästerskapet fungerar som en motiverande 

faktor, som ger individen mod och styrka att våga göra bort sig. Främst ser vi en risk då 

respondenterna talar om hur kommunikationen till ledning är. Om inte personalen kan bolla idéer 

som även kan nå ”högre upp” i organisationen kan det bli på bekostnad av personalens 

möjligheter till påverkan, såväl som arbetet med förankring. Vi återkommer till denna 

problematik senare i detta tema. 

Uppmuntran eller tvingande 

I resultatet framgår att man inte uppmuntras till att samarbeta och dela med sig av, eller 

upptäcka, kunskap och färdigheter. Flera medarbetare anser att det, som R6 beskriver, dock är 

upp till individen att ta initiativ till dessa aktiviteter. Samtidigt framkommer det som R1 

beskriver, att det hade varit enklare att motiveras till att göra det om sådana aktiviteter hade 

uppmuntrats, eller åtminstone poängterats av ledningen som bra praxis. Kopplat till det pressade 

arbetsschemat och avståndet till ledningen ser vi detta som extra viktigt i just denna 
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arbetsorganisation. Även gällande utbildning ser vi samma utmaning. Respondenterna upplever 

att det finns en möjlighet till att delta i utbildning om man själv tar initiativ till att söka. Som 

tidigare nämnt krävs, som R4 beskriver det, en balans mellan tvång och uppmuntran. Vi tolkar 

det som att den absoluta valfriheten i arbetsorganisationen har lett till att flera individer inte 

finner något incitament till utbildning då man bortprioriterat det till förmån för de dagliga 

uppgifterna. 

Påverkan  

Även om det framkommit att det är en kultur som präglas av utveckling och öppenhet i arbetet, 

uttrycks även som tidigare nämnt ett missnöje med kommunikationen vertikalt i organisationen. 

Ett nyckelord som flera respondenter nämnt är förankring. Den bristfälliga förankringen ses som 

en konsekvens av den turbulens som varit i organisationen. Följden har bland annat varit att 

beslut fattats, trots att respondenterna är överens om att förändringen skulle påverka arbetet 

negativt, och besluten får sedan återtas när utfallet blir som respondenterna från början 

förutspådde. De talar om att det blivit längre beslutsvägar, som en följd av omorganisationerna. I 

likhet med det Müllern och Östergren (1995) kallar distans till ledningen har konsekvensen blivit 

en misstro för ledningen, bland personalen i verksamheten. Ett mycket centralt tema i Senges 

(2006) systemteori tar upp är att ledningen i organisationen måste lära sig att lyssna på, och 

kommunicera med, sin personal. Utan en väloljad vertikal kommunikation i form av förankring 

och feedback är det omöjligt att knyta an till personalens personliga visioner, eftersom ledningen 

inte har en chans att känna till dem. Detta resonemang kommer att återupptas som en viktig del i 

det avslutande temat för detta analysavsnitt. 

Samarbete 

Som R1s liknelse av organisationen med hur skolan såg ut förr ser vi en tendens till att arbetet i 

de olika projekten blir ensamt i den aspekten att man inte har någon att diskutera och dela ansvar 

med. Trots att vi tolkar det som att det finns en outtalad förväntan mellan medarbetarna att det 

ska vara öppet och att man ska diskutera fritt med kollegor är arbetsorganisationen beroende av 

att det finns vissa ramar och handlingsmönster i arbetet. Vi ser detta som en intressant liknelse 

med vad Jerez-Gómez et al. (2005) skriver om förhållanden för organisatoriskt lärande. De 

menar att rutiner och processer är nödvändiga för organisatoriskt lärande. Vi tolkar det som 

Argyris (1995) menar, att man i denna aspekt bör kolla på hur organisationen redan ser ut för att 

upptäcka var behovet ligger även om det kanske till viss grad behövs i alla organisationer. Vi ser 

dock att det är högst nödvändigt i just denna arbetsorganisation. Samarbeten i organisationen 

sker framför allt oorganiserat i det dagliga arbetet och är upp till individerna att bestämma och ta 
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initiativ till dessa. Risken vi ser med det är att alla medarbetare har väldigt mycket individuella 

arbetsuppgifter. Detta kan göra det svårt att ta sig tid till att försöka identifiera möjliga 

samarbeten och även känna att man kan störa andras arbetsuppgifter för att få diskutera sina 

egna. Kopplat till detta kan vi se att Senges (2006) teamlärande kan bli begränsat på grund av att 

det blir svårt att bilda team löpande från dag till dag utan att det finns tydliga ramar eller 

naturliga teambildningar för detta. Kopplat till dialogen och diskussionen ser vi att även detta 

kan leda till att samarbeten präglas av ändamålsenlig diskussion snarare än öppen dialog då det 

inte finns någon tid att slösa i de redan tidskrävande arbetsuppgifterna. 

7.4 Sammanfattande analys: Organisationen som ett system 
Fram till denna punkt har det konkreta lärandet i stor utsträckning uteblivit i denna studie. 

Orsaken är att studiens syfte inte primärt varit att studera exakt i vilka situationer det 

organisatoriska lärandet uppstår, utan snarare vilka de bakomliggande faktorerna är till varför 

lärandet uppstår. För att ge stöd åt studiens validitet anser vi dock att det är i högsta grad 

nödvändigt att belysa hur de bakomliggande faktorerna kan ses leda till organisatoriskt lärande 

i praktiken.  

I studiens analysavsnitt har problematiseringar gjorts från resultatet, med hjälp av studiens 

teoretiska ramverk. För att nu slutligen knyta ihop detta analysavsnitt vill vi med hjälp av den 

femte disciplinen, systemtänkande, redogöra för hur alla ovanstående delar i avsnittet påverkar 

och bidrar till den helhet, som i sin tur lägger grund för att organisatoriskt lärande ska uppstå. 

Senge (2006) skriver att systemtänkande innebär förståelsen för att alla individer är delar av ett 

system, där beroendeförhållanden gör att varje individ har förmågan att påverka detta system. Vi 

förstår detta resonemang som att ju fler individer i systemet som förstår systemtänkandets 

princip att alla kan påverka systemet, desto bättre. Poängen enligt Senge är att alla discipliner är 

viktiga, men hur ska man i en organisation få dem att fungera som en helhet? Alla disciplinerna 

genomsyrar olika delar i en organisation, men om man inte kan få de att fungera tillsammans 

uppnår man inte deras potential. I resultatet har vi kunnat se att det krävs verktyg för att få alla 

discipliner att samspela i systemet. Exemplen som tas upp i denna del utgör dessa verktyg. 

För att på ett tydligt sätt visa hur allt detta kan leda till lärande, består detta avslutande analytiska 

tema av exempel på hur några centrala faktorerna i resultatet som analyserats påverkar helheten, 

och varför det är viktigt att förstå beroendeförhållanden. 

Att ta vara på hävstångseffekten 

I nästan alla problem och möjligheter finns enligt Senge (2006) en så kallad leverage, eller 
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hävstångskraft. Hävstångskraften utgör den faktor som måste påverkas, för att komma fram till 

en lösning på problemet, eller för att ta vara på möjligheten. Med hjälp av systemtänkande går 

det att förstå att en liten förändring kan få stora effekter, på gott och ont. Alltså är det i högsta 

grad nödvändigt att söka identifiera denna hävstångskraft, när man vill ta vara på möjligheter och 

lösa problem. 

Att förstå beroendeförhållandena är att förstå systemet 

Det första vi vill ta upp i denna del är det som ändå är den viktigaste aktiviteten i lärandet, vilket 

enligt Ellström et al. (1996) är handlingar. Handlande kan inte uppstå utan människor och det är 

människor som utgör organisationer. Som nämndes i studiens inledning, har fokus skiftat från 

effektivisering genom det övergripande organisatoriska arbetet, till att kopplas till individens 

förmågor och engagemang.  

Kärnan i att förstå systemtänkande är enligt Senge att förstå systemets komplexitet, vilken utgörs 

av den mängd faktorer som påverkar varandra, även kallat beroendeförhållanden. Med detta i 

åtanke går det förstå beroendeförhållandet mellan individ och organisation. Det blir att 

organisationen i huvudsak är beroende av att individen gör sitt arbete på ett optimalt sätt. 

Individen är i sin tur beroende av organisationen för att kunna genomföra sitt arbete, vilket i sin 

tur kan leda till saker som exempelvis lön och känsla av mening. Det tycks rimligt att ju bättre 

individen jobbar, desto bättre går det för organisationen, vilket i sin tur leder till att individens 

värdeuttag växer.  

Detta är en uppenbar förenkling, då vi redan diskuterat att det finns en mängd olika faktorer som 

påverkar individens förutsättningar för att kunna genomföra sitt arbete bra är exempelvis kultur 

och struktur. Individen står i beroendeförhållande även med kulturen i organisationen, och vice 

versa. Om inte kulturen är öppen och tillåter bemyndigande, har inte individen möjlighet att 

utnyttja sin kapacitet då situationer uppstår som kräver flexibilitet och kreativitet. Samtidigt är 

ju, som påvisats i resultatet, kulturen präglad av individernas personligheter, deras sätt att arbeta 

och de strukturer som utgör ramarna för arbetet. Genom att illustrera ett system på detta sätt blir 

det uppenbart att alla delar därigenom är beroende av varandra. Att förstå detta cirkeltänkande 

kan frigöra individen från känslan av hjälplöshet. Då anser vi att det är rimligt att i en 

organisation alltid sträva efter att uppmärksamma systemets olika delar, samt hur de påverkar 

varandra, eftersom att det tycks vara så att om en del i organisationen gynnas kan det ha en 

positiv inverkan på andra delar. Ett aktivt arbeta med detta kan således leda till att man i 

organisationen kan skapa ett system som leder till att alla delar gynnas på bästa sätt. Att finna 
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hävstångskraften i systemet utgör enligt oss grunden för det organisatoriska lärandet.  

Förankring 

Ett verktyg för att påverka systemet vi vill ta upp är förankring. Enligt oss är förankring ett av de 

mest centrala begreppen i Senges systemteori, och även ett centralt begrepp i det resultat som 

presenterats. Vår tolkning är att en stor del av problematiken som uppstått i arbetsorganisationen 

till följd av turbulensen kan kopplas till en eventuell brist på förankring. Den distans till 

ledningen som respondenterna har uttryck har enligt respondenterna lett till diffusa mål som de 

inte känner någon direkt relation till. Förankring utgör således verktyget för att få disciplinen 

personligt mästerskap att samspela med gemensamma visioner. 

Ett exempel på hur disciplinerna är beroende av förankring är det personliga mästerskapet i 

relation till bemyndigande. De önskemål som respondenterna lyfter fram är att de vill få mer 

förtroende, autonomi och bemyndigande i sitt arbete. Börnfelt (2009) skriver att en lärande 

organisation bör vara organisk i sin karaktär, vilket innebär en större frihet för individen att styra 

över sitt dagliga arbete. En tanke vi får är att det kan ha varit detta som var ambitionen hos den 

tidigare VD:n som initierade upplösningen av mindre avdelningar. Syftet kan ha varit att låta 

individerna i organisationen bli mer flexibla i sitt arbete, och därigenom kunna utnyttja sin 

kompetens inom fler områden än tidigare. Som påpekats upplever respondenterna dock inte att 

detta blev utfallet. Varför ledde då inte en organisation med färre chefsnivåer och uppdelning till 

bättre flexibilitet, autonomi och organisatoriskt lärande? Analysen vi gör kopplas till det Senge 

nämner, att bemyndigande inte alltid får önskad effekt. Om organisationen inte har gemensamma 

visioner som väl förankrats med personalens personliga visioner, såväl som delade mentala 

modeller angående olika aspekter av verksamhetens verklighet, finns det varken mål, riktning 

eller syfte, som kan leda respektive individ i den riktning som organisationen önskat. 

Konsekvensen blir, såsom respondenterna uttryckt om arbetsorganisationen, att personalen inte 

uppfattar hur deras dagliga aktiviteter ska kunna påverka organisationen som helhet.  

Kontentan blir att om organisationen med hjälp av ett aktivt arbete med förankring lyckas koppla 

an de övergripande gemensamma visionerna till de personliga visionerna, skapar man de 

grundläggande förutsättningarna för att personalen ska bli engagerad, inte bara medgörlig. Inte 

nog med det kan ledningen förebygga kontraproduktiva beslut fattas, genom att ta vara på hela 

personalens erfarenheter och kompetens.  

Ytterligare en aspekt som hela organisationen har att vinna på förankring som kommunikation är 

att de olika delarna, exempelvis ledning och medarbetare, får en större förståelse för de 
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förhållanden organisationen befinner sig i. Den öppna process som organisationen haft i arbetet 

med en ny strategi tolkar vi som en ambition att arbeta mer på ett sätt där de drar nytta av den 

kunskap som finns i organisationen. 

Till förankringen ser vi, utöver påverkan, även att uppmuntran är något som behövs i en 

organisation. Genom uppmuntran kan ledningen ytterligare främja en kultur som kretsar kring, 

exempelvis samarbete, utbildning och öppenhet. Respondenterna beskriver sig själva som starka 

individer, men uttrycker ändå att det skulle upplevas som positivt om ledningen mer explicit 

lyfte tankar om ovan nämnda faktorer. Så även om det inte finns några hinder eller beslut som 

står i motförhållande till att ta initiativ till utbildning och samarbete idag, kan man genom 

uppmuntran ytterligare stödja individernas handlingsutrymme. 

Förankring i relation till lärande 

I anslutning till vad Ellström et al. (1996) skriver om handlingsteorin ser vi att förankring från 

ledning till medarbetarna skulle ge utrymme för att reflektera, planera och tolka sitt eget 

handlande i organisationen. Nyckeln till detta tror vi är en öppen kommunikation. Ur ett 

handlingsteoretiskt perspektiv ser vi på så sätt man genom en öppen kommunikation kan 

förankra gemensamma visioner som är väl grundade utifrån personliga visioner. Dessa visioner 

mynnar sedan ut i en måluppsättning som tack vare god förankring kan brytas ner på individens 

nivå, till en medveten eller omedveten handlingsplan. Författarna menar att reflektion och 

tolkning av måluppsättningar skapar förutsättningar för handlingen och är därav det som för 

individen framåt mot målet. Vi liknar detta vid vad Senge (2006) benämner kreativ spänning. 

Ellström et al. (1996)  menar att, när man stöter på problem, på vägen mot målet är lärandet det 

enda verktyg man har för att kringgå problemet. Kommunikationen och förankringen lägger 

därför grunden för lärandet.  

På detta sätt ser vi att man i organisationen, med hjälp av öppen kommunikation, kan skapa ett 

väl förankrat arbete som knyter samman disciplinerna gemensamma visioner och personligt 

mästerskap, och att detta i allra högsta grad skapar förutsättningar för organisatoriskt lärande. 

För att knyta an till Senges begrepp om hävstångskraften, ser vi förankring som en potentiell 

hävstångskraft för att skapa ett positivt beroendeförhållande mellan personligt mästerskap och 

gemensamma visioner. 
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Handling 

Tidigare i studien har redogjorts för hur samarbetet påverkas av de förutsättningar som finns i 

organisationens kultur. I inledningen till detta avslutande tema illustrerades att individens 

handlingar är i beroendeförhållande med organisationskulturen, och vice versa. Tidigare i 

analysavsnittet beskrevs även hur dessa förutsättningar påverkar samarbetet mellan kollegor i 

arbetsorganisationen. För att nu avslutningsvis påvisa hur förutsättningarna i slutändan leder till 

lärande, förs här nedan resonemang kring detta. 

Som beskrivits utgörs mentala modeller av individens uppfattningar och syn på sin omgivning. 

Mentala modeller kan vara begränsande, då de leder till generaliseringar och till att individen 

faller in i invanda handlingsmönster. Då det är individer som utgör en organisation, är det rimligt 

att anta att individernas mentala modeller kommer att ha inverkan på organisationens kultur. 

Som togs upp i ingressen till detta tema, och vi återkommande betonat, är kulturen och 

individerna i ett beroendeförhållande till varandra. I resultatavsnittet har detta exemplifierats 

med att respondenterna talar om att många i personalen har starka personligheter. Synsättet att 

alla i personalen har starka personligheter är ett exempel på en mental modell, eftersom det sker 

en form av generalisering. Den mentala modellen präglar sedan kulturen och klimatet i 

organisationen, exempelvis genom att förväntningen på att individer med starka personligheter 

delar med sig av sina åsikter. Denna förväntan blir då en del av organisationskulturen. 

Vidare är individerna i organisationen påverkade av kulturen. Som påvisat tidigare i analysen 

påverkar kulturen personalens möjligheter till bland annat samarbete. Klimatet och kulturen i 

arbetsorganisationen beskrivs som öppen och vänlig, samt att personalen delar den mentala 

modellen att det är viktigt att hjälpas åt när problem uppstår. Detta skapar i sin tur förutsättningar 

för disciplinen teamlärande genom samarbetet som uppstår. Hade kulturen varit präglad av att 

personal höll inne på information, anser vi det rimligt att förutsättningarna för lärande hade varit 

betydligt sämre. En intressant tanke är då; vilka mentala modeller kan ha legat till grund för en 

sådan kultur, och vari ligger hävstången för att råda bot på problemet? 
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Avslutande kommentar på analysdelen 
Som Senge (2006) skriver är det i princip omöjligt att få grepp om alla olika faktorer som är i 

beroendeförhållande med varandra, inom och omkring en organisation. Lika svårt och 

mångfacetterat tror vi det kan vara att uppmärksamma exakt alla de situationer och sammanhang, 

där lärande uppstår. Detta ser vi som en av de grundläggande orsakerna till varför det är 

intressant att söka efter de bakomliggande faktorerna till lärande, samt hur dessa kan påverkas. 

Anledningen som vi ser till att Senge valt att kalla sin bok för The art and practice of the 

Learning Organization är just att lärandet är det absolut mest centrala och vitala för att en 

organisation ska bli framgångsrik. Senge (2006) talar om att det i nästan alla situationer, även de 

mest problematiska, går att hitta någonting som kan verka som en hävstångskraft för förändring. 

Vår uppfattning är att den starkaste hävstångskraft en organisation kan använda sig av för att nå 

sin absolut högsta potential, är just lärande. Detta gäller enligt oss även den arbetsorganisation 

studien utgått ifrån. Som R7 uttryckte under vår intervju: “Vi är ju en kompetensorganisation, 

vad är vi annars? Utan det är vi ingenting. Det finns ju inget riktigt värde utan oss. Det är bara 

vi själva som har värdet.”
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8 DISKUSSION 

När vi valde att inrikta oss på ämnet pedagogik kändes det för oss mest självklart att studera 

lärandet i sig och var någonstans det uppstår, det vill säga i vilka situationer och sammanhang. 

Under vår studietid växte intresset för varför lärande uppstår, samt hur arbetet i en organisation 

kan administreras för att främja lärande. Ambitionen med denna studie var därför att studera de 

bakomliggande faktorer som lägger grunden för de situationer och sammanhang där lärande 

uppstår. När vi började sätta oss in i den tidigare forskningen insåg vi hur brett ämnet var. 

Framför allt tycktes många studier komma fram till liknande slutsatser, även om begreppen 

skiljde sig åt. Något vi anser extra intressant med Senges (2006) systemteori är just hans 

ambition att med hjälp av dessa spridda komponenter skapa en helhet. Vi anser att systemteori 

kan göra det lättare att förstå organisatoriskt lärande vilket är viktigt för att skapa förutsättningar 

för lärande. Utifrån dessa tankar formulerades denna studies syfte och frågeställningar. 

Frågeställningarna löd: 

§ Vilka möjligheter och hinder för lärande kan identifieras i organisationen? 

§ Hur upplever medarbetarna organisationens klimat och kultur, i anknytning till påverkan, beslutsfattande 

och samarbete? 

§ Hur representeras medarbetarnas visioner och värderingar i organisationens övergripande mål och 

visioner? 

Med utgångspunkt i Senges (2006) systemteori framgår i resultat och analys att dessa 

frågeställningar inte går att åtskilja till helt avgränsade entiteter. Det visade sig att möjligheter 

och hinder för lärande är nära sammanvävt med påverkan, beslutsfattande och samarbete, såväl 

som medarbetarnas personliga visioner i relation till övergripande visioner. I studiens resultat- 

och analysavsnitt var ambitionen ändå att åtskilja materialet till olika teman, för att med större 

precision peka på detaljer i underliggande fenomen som leder till lärande. Nedan redogörs en 

kort sammanfattning av denna studies resultat i anknytning till tidigare forskning inom fältet. 

Som framgått i studiens resultat och analys står medarbetarens uppfattningar och personliga 

visioner i centrum av ovan nämnda faktorer. Utifrån Ellströms et al. (1996) handlingsteori är det 

sedan individens handlingar som sammanväver individen med organisationen, och som påvisats 

är det handlingar som leder till lärande. För att lärande ska ske och utvecklas krävs det enligt 

Bates och Khasawneh (2005) att individens förmåga att dela kunskap ges utrymme, och att 
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kreativa idéer främjas. Utöver detta krävs det också att individen har förståelse för sina 

handlingar och, som Argyris (1995) menar, även förstår sig på omedvetna grundvärderingar 

(espoused theory), för att kunna nå bakomliggande orsaker till problem. För att individen ska 

kunna nå insikt i sina handlingsmodeller krävs därför att ledningen i en organisation stöttar 

denna process genom att det finns möjligheter till att reflektera fritt och utvecklas på 

arbetsplatsen. Jerez-Gómez et al. (2005) menar att stöd från ledningen kombinerat med en 

kollektiv förståelse för handlingarna är vad som ligger till grund för att kunna utveckla det 

organisatoriska lärandet. I och med att individen spenderar majoriteten av sin tid på arbetsplatsen 

är anställningsupplevelsen central då den skapar en organisationsidentitet som agerar ledstjärna i 

arbetet. Denna kollektiva identitet kan därav främja eller hindra lärande beroende på de 

essentiella faktorer Edwards (2009) pekar på. Organisationsidentiteten kan anknytas till det 

Müllern och Östergren (1995) skriver; att det finns en närhet till ledning, att det finns en 

symmetri i uppfattningar och att arbetet är proaktivt och inte reaktivt, det vill säga att det finns 

utrymme för reflektion och observation. Ovan nämnda resonemang kan även anslutas till denna 

studies frågeställningar och resultat. Bland annat anknyter respondenternas uppfattningar om den 

öppna kulturen och vänliga klimatet i arbetsorganisationen tydligt an till förutsättningar som ges 

till påverkan och samarbete. Det går även se att bristfällig förankring mellan ledning och 

medarbetare har lett till otydliga mål och visioner, vilket gjort organisationsidentiteten såväl som 

arbetets riktning, diffusa. 

Både Goh och Richards såväl som Jerez-Gómez et al. ser att det är svårt att finna en mätbar 

definition av organisatoriskt lärande då alla påverkande faktorer som är svåra att identifiera. 

Gemensamma faktorer vi kan se i dessa studier är däremot möjligheten att kunna experimentera 

och kommunicera i arbetet samt att det finns ett engagemang hos ledningen att främja en öppen 

och lärande kultur. I sin studie föreslog Jerez-Gómez et al. (2005) även en potentiell faktor att 

undersöka i framtida studier vilket vi vill poängtera i denna studie; förtroende för ledningen. I 

våra resultat har vi ur ett medarbetarperspektiv sett att ett svagt förtroende kan leda till att 

förutsättningar för lärande minskar och att detta förtroende till största del påverkas av hur 

ledningen förankrar organisatoriska beslut och förhållningssätt, hos personalen. Förankring är 

följaktligen även en hävstångskraft för att skapa förtroende mellan ledning och medarbetare. 

Det finns massor av spännande frågeställningar att studera kring ämnet organisatoriskt lärande. 

Vi vill ge några förslag av ämnen som vi anser borde undersökas närmare. Ett intressant ämne 

som vi under studiens gång diskuterat, men på grund av medarbetarperspektivet inte haft någon 

empirisk eller teoretisk grund för att behandla, är olika typer av ledarskap. Det vi funderat över 
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är vad det var i arbetsorganisationen som orsakade att det varit turbulent, och att det idag är på 

väg att bli bättre. Intressant hade varit att se vad den dåvarande ledarens roll hade för inverkan på 

detta. En aspekt som i så fall kan behandlas är om chefen tidigare verkat inom offentlig eller 

privat sektor. Kan det ha inverkan på det Edwards (2009) benämner organisationens identitet, 

exempelvis om organisationen strävar efter goda resultat, kundvärde, kvalitet, eller 

samhällsnytta? Teorier om ledarskap som behandlar ledarens bakgrund, för att sedan se om ett 

samband kan dras till de konsekvenser detta får för lärandet i organisationen, skulle kunna ligga i 

fokus i en vidare forskningsstudie. Gärna även med systemteori som analysverktyg, för att 

komma åt hur bakomliggande faktorer påverkas. 

Ett annat förslag på vidare forskning behandlar ett begrepp som påtalats ett flertal gånger i denna 

studie; homogenitet. Det vore intressant att, i en kvantitativ enkätstudie, studera hur 

medarbetarnas ålder och bakgrund påverkar organisatoriskt lärande. Till exempel en studie som 

jämför hur personer i olika åldersgrupper eller olika utbildningsgrad ser på lärandet i 

organisationen, samt ifall detta påverkar lärandekulturer.  

Ett sista förslag är i anslutning till Müllerns och Östergrens (1995) forskning om lärandekulturer. 

Vi blev överraskade över att offentlig sektor visade sig bättre än den privata i proaktivt 

förändringsarbete, då vi utifrån vår personliga bild snarare förväntade oss att den offentliga 

sektorn skulle vara mer förvaltande än nytänkande i sin karaktär. Kan resultatet härledas till att 

studien genomfördes innan moderna kommunikationsmedel som Internet kom in i bilden? Att 

offentliga verksamheter tack vare nära anknytning till omgivande samhälle, då hade bättre 

möjligheter att kommunicera nya lösningar än konsultbolagen? En intressant studie vore därför 

att idag jämföra offentlig och privat sektor, för att se hur lärandekulturerna skiljer sig i dagsläget. 

Avslutningsvis vädras här några avslutande tankar som uppstått löpande under arbetsprocessen 

av denna uppsats. En tanke som uppstod är att alla organisationer och arbetsorganisationer kan 

drabbas av turbulens och oroligheter. Frågan är hur detta hanteras? Under intervjuerna blev vi 

imponerade av den starka sammanhållningen som respondenterna beskrev. Det är just den 

personliga styrka och drivkraft de alla tycks dela, som gjort att de inte bara uthärdat turbulensen, 

utan till och med stärkt känslan av gemenskap och vilja till utveckling inom 

arbetsorganisationen. Att ledningen valde att låta oss komma dit och genomföra denna studie kan 

tolkas som ytterligare ett tecken på att organisationen är på väg i rätt riktning, genom att bidra till 

ett öppet och kommunikativt klimat. För som Senge (2006) skriver kan vetskapen om sin 

möjlighet till påverkan leda mycket långt. Att använda sig av Senges (2006) systemteori som 
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huvudsakligt analytiskt verktyg har varit intressant. Det gjorde att vi försökte utforma en 

intervjuguide som på under en timme skulle kunna behandla samtliga discipliner. Att sedan få in 

alla dessa perspektiv i en rapport av denna omfattning har varit en utmaning.  

I en avslutande slutsats sammanfattar vi denna studie med följande resonemang: Förankring 

tolkar vi som hävstångskraften som ger ledningen möjlighet att bygga organisationens 

övergripande mål och visioner, utifrån medarbetarnas personliga visioner. Utifrån dessa faktorer 

skapas förutsättningar för samarbete med hjälp av organisationens kultur och struktur. 

Samarbetet är genom interpersonell handling hävstångskraften för att lärande ska uppstå. 

Slutligen främjas därav det organisatoriska lärandet, vilket enligt oss är hävstångskraften som ger 

organisationen möjlighet att leva upp till sin fulla potential. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Missivbrev 
Till respondenter som deltar i en studie om lärande i organisationer 
 – Examensarbete av John Werner och Oskar Johnson Hägglund 
 
Hej! 
Vi är två studenter som läser vår sista termin på Programmet med inriktning mot personal- och 
arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet och ska nu utföra en studie för vårt examensarbete. Vår 
studie syftar till att undersöka hur er organisation arbetar internt med sin organisatoriska kultur i 
relation till teorier om lärande i organisationer. Genom vår studie hoppas vi få ett grepp om hur 
er organisation förhåller sig till lärande utifrån intervjuer hos er, samt tidigare forskning och 
litteratur som behandlar ämnet. Därmed vill vi intervjua dig, som har kunskap, utbildning och 
erfarenheter som är värdefulla för oss och vårt arbete. 
 
Ditt deltagande 
Allt deltagande i studien är helt frivilligt och kan avbrytas. Om du under intervjutillfället skulle 
känna dig obekväm med att besvara vissa frågor så har du alltid rätt att avstå från att svara. 
 
Etiska aspekter 
Inför, under och efter intervjun kommer vi att ta hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer. Detta innebär att all information om dig kommer att hanteras med så hög 
konfidentialitet som möjligt och att resultatet kommer inte användas till kommersiellt bruk utan 
enbart i forskningsändamål. Skulle du ha några som helst frågor eller funderingar så tveka inte 
att kontakta oss eller vår handledare. 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Oskar Johnson Hägglund 
oskarjhagglund@live.com 
0730 45 34 45 
 
John Werner 
john.werner90@gmail.com 
0735 08 02 60 
 
Handledare: 
Judit Novak 
judit.novak@edu.uu.se
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Bilaga 2: Intervjuguide 
Inledning 
Förutsättningar för mötet 
• Frivilligt att avbryta 
• Vi kommer att spela in 
• Anteckningar förs 
• Information om Vetenskapsrådets riktlinjer 
• Har du några frågor innan vi börjar? 
 
Öppnande frågor 
Väldigt kortfattat 
i. Hur länge har du jobbat här? 

 
i. Kan du berätta om din roll? 

• Hur ser det dagliga arbetet ut? 
 
Visioner och drivkraft 
i. Öppnande fråga: Varför jobbar du här? / Vad fick dig att börja här? 
ii. Vad är viktigast för dig i arbetet?  

• Syfte/mål 
• Drivkraft 

i. Vad är din största motivation i arbetet? Varför är det så? 
ii. Vad anser du kan vara en energitjuv i arbetet? Hur tycker du att man kan ändra det? 
iii. Hur ser du på dina möjligheter att påverka arbetet?  

• Lärande  
• Exempel på när påverkan eller lärande uppstår 

iv.  Personlig utveckling? 
 
Påverkan och problemlösning 
i. Om ett problem uppstår, hur löser man det? - Kan du ge exempel på ett specifikt 

problem som uppstått?   - Hur gick det sen 
ii. Dialog och diskussion (Scenario)  

• Om du vill bolla en idé med en medarbetare/ledare, hur fungerar det? (Dialog)  
• När ni ska lösa ett problem, hur går den processen till? (Diskussion)  
• Hur kommer man fram till lösningar och strategier efter diskussion?   
• Brukar man komma fram till beslut?  

iii. Espoused theory/Theory-in-use (Skräddarsy frågor)  
iv.        Hur bemöts nya idéer? Förändring? 
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Organisationen 
i. Vad är visionen/syftet/målet med er verksamhet? 

• Hur kom man fram till dessa? 
• Stämmer de överens med personliga visioner? 
• Hur ser man på uppsatta mål & visioner? 
• Fullföljer man de uttalade visionerna? 
• Genomsyrar de det dagliga arbetet? 

ii.  Hur är gemenskapen i organisationen? 
iii.  Känner du dig nöjd med riktningen organisationen går mot? 
iv.  Hur självgående har du möjlighet att vara i arbetet?  

Samarbete 
i. Har ni möjlighet att jobba i grupper?  

• Hur samarbetar du med kollegor?    
• Hur diskuteras problematiska frågor på arbetsplatsen? 

i. Jobbar man över gränser? (Roller och avdelningar) 
ii. Hur sköts konflikter? 
 
Avslutande/avrundande frågor 
• Vilka aktiviteter gör ni tillsammans utöver arbetet? 
• Berätta mer om vår studie. 

• Har du några sista tankar eller frågor? 
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Bilaga 3: Systemtänkande (Modell) 
 
Denna modell är utformad av oss själva och bör inte ses som representativ för Senges (2006) 
systemteori, utan användes under intervjuerna som riktlinje för att enkelt kunna följa upp ämnen 
som respondenterna tog upp. 
 
 
	  


