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Sammanfattning 
 
Uppsatsens titel: Managern och den lärande organisationen – managementrapport av Team 
Nordea 2003 
 
Seminariedatum: 2004-01-14 
 
Ämne/kurs: Management, 20 poäng 
 
Författare: Anders Isaksson, Johan Kropp, Jim Olsson och Louise Torehall 
 
Handledare: Håkan Lagerquist 
 
Företag: Nordea 
 
Fem nyckelord: lärande organisation, managementsyn, projektarbete, strategi, utveckling 
 
Syfte: Syftet med denna managementrapport är att förmedla våra lärdomar och att utifrån 
dessa reflektera kring managementrollen. Vi vill också göra ett inlägg i diskussionen om det 
goda arbetet och den lärande organisationen. 
 
Metod: Rapporten tar ett abduktivt avstamp och integrerar vår managementsyn med de 
insikter vi nått genom att hantera ett managementproblem och att arbeta som grupp. 
 
Teoretiska perspektiv: - 
 
Empiri: - 
 
Slutsatser: Vi har gjort ett antal gemensamma lärdomar: 
 
 Strategianpassning till snabb omvärldsförändring riskerar att leda till resursga 
 En bra strategi blir aldrig bättre än dess implementering tillåter 
 God motivation bygger på en balans mellan inre och yttre motivationsfaktorer 
 Organisationskultur kan både gynna och hämma motivation 
 Feedback är samtalets A och O 
 Konflikter kan skapa lärande samtal 
 Intresse borgar för informationsutbyte 

 
Gruppens gemensamma lärdomar formar våra ambitioner som managers men likriktar inte 
våra sätt att leva upp till dem. Vi menar att managern skall ta sig an uppgiften att utifrån 
realiteten sträva mot det egna, de anställdas och organisationens lärande genom klara mål 
som förankras och görs uppnåeliga med gemensam kompetens och förståelse. 
 
 



Summery in English 
 
Title: Managing the Learning Organsation – the Team Nordea 2003 Management Report 
 
Authors: Anders Isaksson, Johan Kropp, Jim Olsson och Louise Torehall 
 
Advisor: Håkan Lagerquist 
 
Company: Nordea 
 
Course: Management, 20 Swedish Credits (30 ECTS) 
 
Date: 2004-01-14 
 
Key words: Development, the Learning Organisation, Management Approach, Project 
Management, Strategic Management 
 
Purpose: The purpose of this management report is to communicate our learning points and 
reflect upon the role of the manager. Additionally we would like to contribute to the 
discussion concerning the learning organization. 
 
Methodology: This report integrates our management approach with the insights we had 
handling a management based problem and working as a team. 
 
Theoretical perspectives: - 
 
Empirical foundation: - 
 
Conclusions: We have come to seven mutual learning points: 
 
 Formulating strategies in accordance to external factors may cause internal resource 

gaps 
 Brilliant stratgy will never succeed beyond what strategic planning allows 
 Successfull motivation is based on balansing external and internal motivational 

factors 
 Organisational culture may benefit as well as restrain motivation 
 Feedback is the core of conversation 
 Conflicts may create discussions resulting in double loop learning 
 Showing intrest assure information exchange 

 
The mutual learing points of the group will form our ambitions as managers but do not unify 
the way we will act in accordance to them. Our opinion is that managers should strive for 
improving the learning process of their own, the employees and the organisation, by clear 
goals implemented and made reachable through mutual competence and understanding. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
Behov av ledarskap och resursallokering har funnits i alla tider. Oavsett om orsaken har varit 
att bygga eller riva pyramider har metoder för att hantera resurser på ett effektivt sätt varit 
nödvändiga. Metoderna har emellertid förändrats i takt med att nya resurser blivit möjliga att 
utnyttja. Under historiens gång har också människans syn på att leda och ledas förändrats, 
något som också bidragit till att metoderna för ledarskapet har förändrats. 
 
Det finns lika många frågor som svar på vad management är och hur det skall bedrivas. 
Författarna till Bibeln, Machiavelli och Drucker är exempel på storheter som svarat på hur en 
manager skall styra över sina resurser. Svaren de givit har varit av fundamentalt olika 
karaktär, troligtvis för att de har rört olika situationer. Svarens skiftande karaktär kan också 
förstås utifrån det faktum att svaren givits vid olika tidpunkter och att människor är unika 
och har olika åsikter om och förhållningssätt till management. 
 
Många av de managementidéer som förespråkades tidigare förkastas idag. Den snabba 
utvecklingen bidrar till att det hela tiden behövs nya idéer om och nya innovationer för hur 
management bör bedrivas. En ökad förståelse för management är därför nödvändig. Vi tog 
oss an möjligheten att studera management under hösten 2003. Initialt tenderade vi att 
relatera management till olika ledarstereotyper. I vår första kontakt med varandra fick vi 
bland annat beskriva hur vi som individer såg på management och vilka personer vi själva 
ville likna oss vid. Olikheterna mellan studenterna var uppenbara och ingen liknade sig vid 
samma person. Vi kunde ganska snabbt konstatera att en gemensam syn på management 
kunde överges. Däremot kom studenterna på Managementprogrammet fram till att det under 
programmet skulle ske en strävan efter ”individuell utveckling genom gemensam insikt”.  
 
Vår projektgrupp sammanförde individer med stora individuella olikheter.1 Vår bild av 
management var minst lika spretig som våra bakgrunder och personligheter. Även om vi 
fortfarande har olika managementsyn har vi gjort ett antal lärdomar tillsammans. Syftet med 
denna managementrapport är att förmedla våra lärdomar och att utifrån dessa reflektera kring 
managementrollen. Vi vill också göra ett inlägg i diskussionen om det goda arbetet och den 
lärande organisationen.  

1.2 Metod 
Denna rapport bygger till stor del på abduktion. Vi har utnyttjat möjligheten att ta avstamp i 
verkligheten och dra slutsatser utifrån de erfarenheter vi gjort under terminen. Samtidigt är vi 
studenter som samlat på oss en stor teoretisk förförståelse under vår utbildning. Att teori har 
påverkat vårt sätt att förhålla oss till verkligheten sedan den första dagen på 
Managementprogrammet är följaktligen uppenbart. Vi har dock sett vår inställning som en 
möjlighet att förhålla oss kritiskt till teorier som ofta tas för givna.  
 

                                                 
1 Se 2.1 Gruppens medlemmar. 
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Managementrapporten integrerar vår managementsyn med de insikter vi nått genom att 
hantera ett managementproblem och att arbeta som grupp. Vårt förhållningssätt till oss själva 
och våra intressenter har varierat och återges löpande i texten. Rapporten följer inte den 
akademiska uppsatsens traditionella struktur. Vi lägger fokus på våra lärdomar samt hur vi 
analyserat fram dessa. Det beror dels på att vi måste minimera vår textmassa eftersom det 
finns restriktioner för hur lång uppsatsen skall vara. Dels beror det på att vår sekretess 
gentemot projektföretaget hindrar att mycket information förmedlas i rapporten. Härutöver 
finns det en svårighet i att beskriva gruppens interna arbete utan att analysera detsamma. I 
det avslutande kapitlet börjar vi med att resonera om lärdomarnas betydelse för våra olika 
managementsynsätt. Vi avslutar rapporten med att reflektera kring managerns betydelse i det 
goda arbetet och den lärande organisationen. 
 
Genom höstens lektionstillfällen, internat och bokprojekt samt gruppens arbete med ett 
projekt på Nordea har vi dragit ett antal lärdomar som fördjupat våra kunskaper om vad 
management är och hur det bedrivs. Nedan beskriver vi kort de händelser som vi varit med 
om under managementprogrammets gång för att läsaren lätt skall kunna relatera händelserna 
i rapporten till varandra. Vi delar upp hösten i fyra tidsperioder som haft karaktärsdragen 
planering, genomförande, rapportering och utvärdering: 
 

1. Planeringsfasen inkluderade bland annat den första veckans föreläsningar, 
gruppindelning samt tilldelning av projekt. Vi deltog även vid 
Managementprogrammets två första internat, vilka behandlade teamarbete och den 
föränderliga omvärlden. Vid ett seminarium fastställde vi programmets mål 
tillsammans med dess studenter och resurspersoner. Vi gjorde en förstudie för att 
skapa en bild av projektföretagets problematik. Efter de första mötena med 
uppdragsgivare och handledare fastslog vi vårt metodiska arbetssätt med projektet.  

 
2. Under den andra tidsperioden ägnades mycket möda åt insamling av material till 

projektutredningen. Det mesta av vår tid användes till att förbereda, boka och 
genomföra intervjuer med anställda på Nordea, deras konkurrenter samt med Nordeas 
och konkurrenternas kunder. I detta arbete kom vi i kontakt med cirka 30 managers 
verksamma inom IT-, ekonomi- och strategifrågor i olika branscher. Vi utnyttjade 
delar av dessa intervjutillfällen till att fördjupa vår förståelse för management genom 
att ta del av deras syn på sina roller. Vi allokerade även resurser till 
projektrevisionen, bokprojektet samt de två sista internaten, vilka behandlade ämnena 
strategiska resurser och motivation. 

 
3. Under den tredje tidsperioden gick arbetet med att sammanställa den företagsinterna 

projektrapporten in i sin mest intensiva fas. Sammanställning och analys av insamlat 
material tog upp stor del av vår tid. Parallellt med detta arbete förberedde och 
genomförde vi slutseminariet med uppdragsgivaren. 

 
4. Under den sista tidsperioden har vi ägnat stor uppmärksamhet åt att utvärdera vårt 

arbete, dels inom arbetsgruppen och dels genom uppföljningssamtal med 
uppdragsgivaren.  
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Våra lärdomar kategoriseras efter nyckelorden navigation, motivation och kommunikation.  
Dessa områden kan härledas till managerns arbetsuppgifter. Det är väsentligt att vår modell 
inte uppfattas som ett sätt att sammanfatta en managers alla uppgifter utan endast en modell 
som sammanfattar våra lärdomar. Vi avser inte definiera en managers samtliga uppgifter 
inom respektive område, utan endast peka på de lärdomar som vi tagit fram inom respektive 
område. 

Motivation Kommunikation

Navigation

Managern

Motivation Kommunikation

Navigation

Managern

 
 

1.3 Disposition 
Föreliggande rapport disponeras på följande sätt: 
 
Kapitel 1 förklarar rapportens bakgrund och syfte, metod samt disposition. 
 
Kapitel 2 beskriver i korta drag de medlemmar som utgör projektgruppen och det 

uppdrag vi utfört. 
 
Kapitel 3 behandlar våra lärdomar inom områdena navigation, motivation och 

kommunikation. 
 
Kapitel 4 belyser lärdomarnas betydelse för våra managementsynsätt och diskuterar 

managerns betydelse för det goda arbetet och den lärande organisationen. 
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2 Projektgruppen och dess uppdrag 

2.1 Gruppens medlemmar 
Medlemmarna i vår grupp har olika studiebakgrunder. Vi har alla läst företagsekonomi men 
valt olika fördjupningar (finansiering, marknadsföring och strategi). Kontrasterna ökar av att 
alla i gruppen har kompletterat sin utbildning med studier i någon av disciplinerna 
informatik, juridik, nationalekonomi och pedagogik. Gruppmedlemmarna skiljer sig också i 
stor utsträckning åt beträffande ålder, familjesituation och arbetslivserfarenhet. 
 
Enligt de personlighetsprofiler Myers & Briggstestet resulterade i är gruppens alla 
medlemmar intuitiva men i övrigt mycket olika. Våra profiler visar att gruppen har 
extroverta såväl som introverta medlemmar. Profilerna visar också att somliga 
gruppmedlemmar föredrar att fatta beslut på logisk analys medan andra lägger stor vikt vid 
sina värderingar i beslutsfattandet. Slutligen visar profilerna att de flesta i gruppen föredrar 
ett planerat liv medan en helst lever ett spontant liv. I figuren nedan har medlemmarna i 
gruppen placerats enligt det färgtänkande Insights-modellen förespråkar i samband med 
Myers & Briggstestet. 
 

 
 

© 1992-2002 Andrew Lothian, Insights, All Rights Reserved 
 
 
Vi har även utfört ett test grundat på Porters klassificering av människotyper utifrån deras 
förhållningssätt i interpersonella sammanhang. Enligt resultaten på detta test har gruppen två 
säkra och styrande lejon samt två analytiska och självständiga ugglor. Den tredje osjälviska 
och vårdande Sankt Bernhardshunden saknas dock i gruppen. 



5 

2.2 Kort projektbeskrivning 
I början av september 2003 tilldelades vi ett uppdrag av Nordea. Chefen för regionbank syd 
ville att vi skulle utreda varför deras B2B-kunder inte visade något större intresse för 
bankens mest avancerade e-tjänster (e-faktura, e-lönespecifikation, e-betalning och den 
elektroniska identifieringstjänsten Nordea Certifikat). Hur uppdraget specifikt skulle utföras 
och vilka tänkbara aspekter av problemställningen som fokus skulle ligga på preciserades 
inte närmare. Under terminens gång har arbetet med problematiken utvecklats och utvalda 
delar av denna process presenteras senare i rapporten. Vi har huvudsakligen arbetat utifrån 
följande syfte: 
 

Att klargöra varför Corporate e-services inte säljs i större utsträckning till 
Nordeas B2B-segment. 

 
Problematiken angreps ur de fem perspektiv som inkluderas i bilden nedan. Vår avsikt var att 
se om den uteblivna försäljningsframgången kunde härledas till något av dessa. 
 

• Ur ett omvärldsperspektiv utredde vi vilka 
drivkrafter som styrt framväxten och 
implementeringen av IT i samhället och vilka 
förutsättningar för försäljning av elektroniska 
tjänster som därmed finns. 

• Utifrån ett produktperspektiv funderade vi på 
om efterfrågeproblemet hade något med 
produkterna att göra. Vi kartlade Nordeas 
Corporate e-services och konkurrenternas 
tjänster som i likhet med dessa kopplar samman 
olika bankkunder med varandra. Vi jämförde 
även utbudet med de största aktörerna i Danmark, Finland och Norge för att få 
perspektiv på den svenska marknaden.  

• Utredning av problemet utifrån ett försäljningsperspektiv klargjorde om det fanns 
några brister i hur försäljningen av tjänsterna hade gått till. Dessutom jämfördes 
Nordeas med dess konkurrenters försäljningsarbete. 

• Ur ett organisatoriskt perspektiv utredde vi hur e-strategin hade implementerats och 
uppfattades på operativ nivå inom organisationen. Vi utredde särskilt vilka 
förutsättningar de säljansvariga hade för att kunna sälja tjänsterna enligt de mål 
organisationen satt upp.  

• Genom att undersöka företagskundernas köpbeteende ville vi synliggöra kundens 
köpprocess och utreda huruvida försäljningen utgick från kundernas behov eller inte.  

 
Vår sekretess gentemot uppdragsgivaren hindrar oss från att gå in närmare på många av de 
resultat och slutsatser som vi kom fram till i arbetet med projektet. Dessa åskådliggörs i den 
rapport, de kalkyler och de presentationer som vi lämnade över till uppdragsgivaren i 
samband med ett företagsinternt seminarium den 19 december 2003. I detta seminarium 
deltog regionledningen (regionbankschefen, de fyra regioncheferna, regionens controller och 
kredit- samt HR-chefer), fyra av regionens affärsrådgivare (aktiva stöd till de kundansvariga) 
samt kundansvariga och IT-tekniker. Under seminariet initierade vi en diskussion om hur 

 
 

Varför säljs
inte Corporate

e-services i
större

utsträckning
till Nordeas

B2B-segment?

 
 

 
 

 
 

 
 

Köpbeteende

Organisation

Omvärld

Produkt

Försäljning
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dagens situation skulle kunna förbättras på kort och lång sikt. Vi verkade enligt 
processmodellen och skapade ett lärande samtal där vi fungerade som katalysatorer och 
engagerade seminariedeltagarna att själva ta itu med de problem som vi identifierat och 
synliggjort. 
 
De resultat och slutsatser som vi har producerat kommer inom snar framtid att 
kommuniceras till regionens alla kontorschefer med hjälp av det presentationsmaterial vi har 
utvecklat. I samband med detta kommer kontorscheferna få i uppdrag att föra vidare 
informationen till sina kundansvariga. Dessutom kommer de träffar då regionens samtliga 
kundansvariga samlas att användas som en kanal för att sprida resultaten och slutsatserna. De 
verktyg som vi utvecklat för att påvisa e-tjänsternas kundnytta och försäljningens interna 
intjäningspotential håller på att distribueras till regionens alla affärsrådgivare. 
Regionledningen har påpekat att dessa verktyg också skall användas i det löpande 
försäljningsarbetet. Den försäljningsrelaterade rollkonflikt som vi noterat mellan 
affärsrådgivarna och de kundansvariga skall elimineras genom att ansvarsfördelningen skall 
tydliggöras och kommuniceras.  
 
Även den kritik som vi riktat till ledningen har hörsammats. Ledningsgruppen kommer att se 
över regionens prissättningsstrategi för några av de aktuella e-tjänsterna. Därtill kommer 
regionledningen att arbeta för att centrala funktioner inom Nordea Sverige skall tydliggöra 
och uppdatera den information om tjänsterna som finns på intranätet. Regionledningen skall 
dessutom försöka påverka centrala funktioner så information om några av tjänsterna läggs in 
i kontoutskick till privatpersoner för att skapa en efterfråga av tjänsterna från kundernas 
kunder.  
 
Vårt arbete har alltså redan resulterat i ett antal spår i Nordeas organisation. Faktumet att 
regionledningen skall fortsätta diskutera vårt projekt under nästkommande ledningsmöte 
tyder på att det faktiskt bidragit till en konstruktiv diskussion. Vi hyser därmed hopp om att 
vår insats skall hjälpa Nordea att hantera problemet på kort såväl som lång sikt. Vi har även 
en förhoppning om att den metodik vi använde oss av vid slutseminariet kommer att 
användas för att lösa problem på ett sätt som de anställda känner förtroende för och 
motivation att genomföra. Diskussionerna uppskattades nämligen av såväl managers som 
andra deltagare.  
 
Vi har blivit lovade uppföljning om problematikens utveckling. Dessutom har vi fått i 
uppdrag att sälja in en av tjänsterna till Lunds universitet. 
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3 Lärdomspresentation 

3.1 Navigation 

3.1.1 Strategianpassning till snabb omvärldsförändring riskerar att leda till resursgap 

  
”You cannot control the winds, but you can control the set of your sails” 
            Anthony Robbins 

 
Teoretiska studier har lärt oss att en strategi bör utformas i enlighet med företagets mål, 
värderingar, dess omgivning samt dess resurser och förmågor (Grant, 2001). Genom vårt 
projektarbete har vi sett ett praktiskt exempel på hur en strategi som fokuserar på snabbt 
föränderliga omvärldsfaktorer kan leda till resursgap om de interna resurserna inte beaktas 
och kompletteras på det sätt som strategin kräver. 
 
Nordea är ett bra exempel på en organisation som har lyckats anpassa sig till sin omvärld vid 
utformningen av sin e-strategi. Under andra hälften av 1990-talet noterade banken en rad 
förändringar i sin omvärld. Avreglering, regelharmonisering, EU-utvidgning, införandet av 
euron och utvecklingen på IT-området innebar drastiskt förändrade villkor för den finansiella 
sektorn i Sverige. Bankbranschen som tidigare befann sig i en mogen och stabil miljö 
konstaterade således hur affärslandskapet genomgick stora förändringar. Lägre 
inträdesbarriärer minskade skillnaderna mellan de traditionella typerna av finansiella institut 
och möjliggjorde branschglidning. Detta har inneburit att företag från andra branscher 
numera tillhandahåller banktjänster och att nya tekniskt avancerade produkter lanseras i högt 
tempo. Förändringarna i omvärlden ledde till strategiförändring och därmed diversifiering av 
bankernas produktutbud för att de skulle kunna hävda sig i den nya konkurrenssituationen. 
Som en följd av detta krävdes nya IT-avdelningar samt rekrytering av ny och 
kompetensutveckling av befintlig personal. Bankernas agerande stämmer överens med 
Chandlers (1962) tes om att strategin styr strukturen. 
 
Nordea har utvecklat en e-strategi som kan delas in i tre steg. Första steget handlar om att 
vänja kunderna vid Internet och att få upp volymen på användandet av den nya teknologin. I 
det andra steget kopplas aktörer på marknaden samman med varandra. Det tredje steget 
handlar om att individualisera tjänsteutbudet och hjälpa kunderna att hitta specifik 
information om varandra. Internets genomslag i bankbranschen och därmed utvecklingen av 
e-banking innebar nya möjligheter för bankerna. E-strategins andra steg tar sin utgångspunkt 
i e-tjänster, vars användning möjliggörs av att Nordea lyckats sammanföra 
systemleverantörer, företagskunder och privatkunder och själv intagit en central position i 
denna värdeskapande konstellation. Denna typ av agerande anser Normann (2001) vara en 
förutsättning för att nå framgång i det nya affärslandskapet. 
 
Vårt studium av Nordeas e-strategi har fått oss att inse vikten av att anpassa sig till sin 
omvärld och ifrågasätta det sätt som arbetet bedrivs på. Selznick (1957) menar att för att 
passa in i omgivningen är det nödvändigt att ständigt ifrågasätta sin mentala referensram 
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eller dominerande idéer. Betydelsen av flexibilitet för aktörer i bankbranschen har blivit allt 
mer uppenbar eftersom branschens villkor förändrats och kontinuerligt fortsätter att göra så; 
idag är betydligt svårare att upprätthålla konkurrensfördelar än för tio år sedan. Brown & 
Eisenhardt (1998) anser att det snarare handlar om att tillvarata möjligheter än statisk 
positionering i branscher där förändringstakten är hög. I den besläktade diversifieringen som 
Nordea genomfört är förutsättningarna för framgång goda, eftersom banken använder sig av 
kärnkompetenser inom närbesläktade områden, något som Peters & Waterman (1982) anser 
vara ett framgångsrikt diversifieringskoncept. Vi är dock skeptiska till huruvida strategin 
skapades i enlighet med företagets interna resurser och förmågor. Vi noterade inom vissa 
områden resursgap på Nordea. Exempelvis saknade säljkåren teknisk kunskap och 
försäljningskompetens för att kunna hantera de e-tjänster som lanserades i samband med steg 
2 i e-strategin. I branscher som är mycket beroende av att kunna anpassa sig till snabba 
omvärldsförändringar tenderar sådana gap att  uppstå eftersom fokus riskerar att flyttas från 
de interna förutsättningarna till omvärldsfaktorerna (Brown & Eisenhardt, 1998). Vi har inte 
fått någon inblick i huruvida Nordea på ett korrekt sätt identifierade de resursbehov som 
uppstod som en konsekvens av steg 2 i strategin. Vi kan dock konstatera att resursgapen är 
uppenbara och att implementeringen av strategin, som vi redogör för i nästa avsnitt, inte 
lyckats överbrygga gapen.  
 
Nordea är nöjd med framgången för det första steget i e-strategin eftersom 3,5 av bankens 9 
miljoner kunder idag är anslutna till Internetbanken. Att ta det andra steget i e-strategin har 
däremot inte gått enligt förväntningarna. För att koppla samman olika kunder med varandra 
har Nordea utvecklat ett antal tjänster som går under benämningen Corporate e-services. Hit 
hör e-faktura, e-faktura företag, e-lönespecifikation, e-betalning och Nordeacertifikat. 
Ledningen upplever dock att ett för litet antal business-to-businesskunder köper dessa 
tjänster. Med anledning av det anlitades vi. Vi ombads att utreda vad problemet kunde bero 
på samt vad som skulle kunna göras åt det. 
 
Den strategi som vi utvecklat för att utföra uppdraget skulle kan beskrivas i tre delar:  
 

• Vårt syfte 
• Vår metod för att utreda problematiken 
• Vår metod för att förmedla vårt resultat  
 

Även om det först inte tedde sig uppenbart har vi med tiden sett en koppling mellan vårt och 
Nordeas arbete med strategi. Vi resonerade kring vikten av att ta hänsyn till vår omvärld och 
till gruppmedlemmarna när vi lade upp strategin för projektarbetet. I diskussionerna utgick vi 
från att Nordea och managementprogrammets upplägg skulle kunna betraktas som en del av 
vår omvärld och projektgruppen som vår interna organisation. Vi anser att vi hade stort fokus 
på omvärldsfaktorer vid vår strategiformulering. Omvärlden som vi skulle beakta byggdes 
upp av ett antal intressenter. Vi skulle naturligtvis ta hänsyn till uppdragsgivarens önskan om 
hur projektet skulle utföras. Det var också viktigt för oss att inte vara så styrda av 
uppdragsgivaren utan att vi också tilläts beakta input från övriga anställda i företaget. Vi 
skulle också ta hänsyn till de kriterier som Managementprogrammet sätter upp för 
projektarbetet, exempelvis att uppdraget skall sätta spår i organisationen. 
Strategiformuleringen krävde att vi bestämde vilket förhållningssätt vi avsåg ha gentemot 
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uppdragsgivaren och övriga intressenter, en beslutsprocess som vi redogör för nedan. I 
motvikt till de externa förväntningar fanns våra egna förhoppningar på hur uppdraget skulle 
utveckla vår kunskap både om management och konsultverksamhet. Det var väsentligt att vi 
försökte förena våra egna intressen med omvärldens.  
 
Arbetet med att formulera strategin tog mycket lång tid och krävde utdragna diskussioner 
med varandra, anställda på Nordea samt litteraturstudier och överläggning med handledare 
och uppdragsgivare. Allteftersom vi kom i kontakt med Nordeas organisation ändrades vår 
syn på hur syfte och metod borde utformas. Vi omformulerade dessa flera gånger för att 
försäkra oss om att de skulle leda oss på ett bra sätt i arbetet.  En kritisk faktor för 
utformningen var det första mötet med uppdragsgivaren. Vi lade ner stor vikt på att våra 
respektive förväntningar av uppdraget skulle klargöras vid detta möte. Ytterligare ett stort 
steg mot slutgiltig strategiformulering togs när vi förflyttade arbetet till våra rum på Nordeas 
kontor i Malmö. Vi fick då möjlighet att studera organisationen från ett internt perspektiv 
och utvecklade därmed vår förståelse för problematiken.  
 
Metod för utredning av problemet och metod för att förmedla resultatet valdes med hänsyn 
till hur vi på bästa sätt kunde skapa verkliga värden för Nordea och faktiskt kunna påverka 
organisationens försäljningsarbete. Genom att välja initial bred perspektivutredning ville vi 
försäkra oss om att vi inte missade någon aspekt av de försäljningsproblem som Nordea 
uppvisade. Samtidigt som vi ville göra en utredning på bred front såg vi naturligtvis ett 
behov av att avgränsa vårt arbete. Dels skedde avgränsning inom varje perspektivutredning 
och dels valde vi att inte beakta samtliga tänkbara perspektiv. Efter initial utredning av de 
fem perspektiven enades vi om vilka perspektiv vi skulle fördjupa oss i. Vår metod för att 
förmedla resultatet utgjordes delvis av författandet av en intern rapport. Denna rapport var ett 
krav från uppdragsgivarens sida men vi ansåg också att det var ett lämpligt sätt att förmedla 
våra resultat till alla de intressenter som inte deltog under vårt seminarium. Vid ett 
avstämningsmöte med uppdragsgivaren bestämdes det att vi skulle presentera våra resultat 
inför regionbanksledningen och nyckelpersoner inom e-tjänsteförsäljningen. Seminariet var 
ytterligare en metod för att förmedla uppdragets resultat och lades upp på det sätt som vi 
ansåg kunde skapa mest utbyte för deltagarna.  
 
Under arbetets gång har vi insett att den roll vi som utredare antagit varierat. Vår strävan i 
arbetet var att undvika en doktor-patient-relation till organisationen utan snarare verka enligt 
processmodellen; vi ville arbeta fram en lösning tillsammans med organisationen. Vi 
upplevde också att organisationen efter ett tag accepterade oss i den rollen. I början av 
projektperioden upplevde vi ibland att vi hade svårt att komma in i organisationen, 
exempelvis betraktades vi med misstänksamhet när vi samlade in internt material. Det var 
därför särskilt viktigt för oss att klargöra de förväntningar vi hade och de krav vi ställde för 
att kunna utföra uppdraget i enlighet med förväntningarna. Genom att precisera vår 
utredningsmetod och motivera varför vi ansåg att den skulle leda oss till ett resultat som 
skulle gagna organisationen fick vi uppdragsgivaren att bana väg för oss inom 
organisationen. Vår upplevde därefter av att vi i mycket stor utsträckning gavs möjlighet att 
verka såsom vi önskade. Vårt förhållningssätt mot uppdragsgivaren tillät att vi ärligt 
framförde den kritik till organisationen som vi ansåg befogad. Dock fick vi konkret uppleva 
att ett sådant förhållningssätt kan ha en baksida. Särskilt påtagligt blev detta när det visade 
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sig att de åsikter som vi framförde angående försäljningsorganisationen på företaget i 
slutänden riskerade att kosta en person jobbet. Den sortens utredning som vi utförde krävde 
att vi var flexibla i vårt förhållningssätt. Exempelvis fanns det ett värde i att vi vid möte med 
de anställda antog en mindre värderande roll för att få ut mesta möjliga av samtalen. 
Sammanfattningsvis har vi insett att vårt förhållningssätt till Nordea har styrt våra 
möjligheter att ta hänsyn till omvärlden och i slutänden ikläda oss den roll som gynnade 
uppdragets genomförande. 
 
Projektgruppen gav oss möjlighet att bygga upp en helt ny organisation från grunden. Att 
urskilja gruppens teoretiska kunskapsresurser med utgångspunkt i gruppmedlemmarnas 
tidigare utbildning var inte svårt. Våra respektive personligheter och de förmågor som vi 
besatt kunde delvis diskuteras utifrån de personlighetstester som vi genomgick inom 
Managementprogrammet, men kompletterades med diskussioner för att nyansera resultaten. 
Det var besvärligare att identifiera våra individuella arbetssätt och hur de skulle påverka 
gruppens arbete som helhet. Dessutom var det svårt att bedöma vilka resursbehov som vår 
strategi medförde eftersom det inte helt gick att avgöra hur utredningen skulle utveckla sig. 
Att ta hänsyn till vår organisations interna resurser vid strategiutformningen var följaktligen 
inte helt lätt. I efterhand har vi dock inte tyckt att den utformades felaktigt med hänsyn till de 
interna resurserna. Implementeringen av strategin blev dock komplex. 

3.1.2 En bra strategi blir aldrig bättre än dess implementering tillåter 

 
”Planer är ingenting, planering är allting.”  

                     Dwight D Eisenhower 
 
Det kan vara lätt att blanda ihop strategiformulering och den strategiska planering som berör 
hur strategier skall implementeras. Vi var sedan tidigare medvetna om komplexiteten i att 
implementera en strategi. Under vårt uppdrag på Nordea har vi sett flera praktiska exempel 
på hur viktigt det är att ett företags interna styrsystem utformas i enlighet med strategin och 
gemensamt samverkar för att strategin skall förverkligas. Genom att ha kommit i kontakt 
med några av Nordeas styrsystem har vi sett hur implementeringen av en bra strategi kan 
hämmas av ett styrsystem som inte är anpassat för ändamålet. Nedan återger vi ett antal 
exempel som för oss bekräftade den praktiska problematiken. 
 
Inom många organisationer förekommer resursgap som förhindrar en effektiv 
implementering av strategin (Grant 2001). Vi har tidigare resonerat kring Nordeas säljkårs 
brist på teknisk kompetens och hur det försvårat hanteringen av de nya e-tjänsterna. Efter vår 
utredning kunde vi konstatera att banken misslyckats med att eliminera detta resursgap under 
implementeringsfasen. Ett annat problem var säljkårens bristfälliga kunskap om tjänsterna. 
Vi anser att en interaktiv utbildningsform delvis kunde ha löst detta problem men sådan 
utbildning förekom mycket sällan.  
 
Nordeas matrisorganisationsstruktur har medfört en del oklarheter kring ansvarsfördelning 
inom banken. Under utredningens gång noterade vi hur en oklar ansvarsfördelning mellan 
två avdelningar hämmade försäljningen av e-tjänsterna. När vi belyste detta under 
slutseminariet blev det något av en aha-upplevelse för deltagarna. Matrisorganisationens 
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karaktär kan medföra en del problem som bland annat Davis-Lawrence (1977) skriver om. På 
grund av att två eller flera managers är ansvariga för beslutsfattande, åtgärder och resultat 
kan ansvarsfördelningen uppfattas som oklar. Andra problem kan vara ökade kostnader 
eftersom matrisorganisationen ofta fordrar många managers. Det finns också en tendens att 
skjuta problem och beslutsfattande uppåt i organisationen. Vi har sett tecken på samtliga 
dessa problem när vi studerat Nordeas organisation närmare.  
 
Vi har konstaterat att intern marknadsföring är av stor vikt för effektiv strategi-
implementering. Den interna marknadsföringen av e-strategin har varit intensiv. Nordeas 
internationellt kände Electronic Banking-chef, Bo Harald, är en sann visionär och försöker 
genom ständiga e-postutskick få organisationen att uppmärksamma e-tjänsternas potential. 
Det finns också mycket information om tjänsterna på intranätet. Det tenderar dock att förbli 
passiva administrativa aktiviteter och vi uppfattar inte den interna marknadsföringen som 
tillräckligt effektiv. Det har bland annat lett till att synen på vilket värde försäljningen av e-
tjänsterna har för banken skiljer sig åt i olika delar av organisationen. På operativ nivå finns 
en oförstående inställning kring ledningens fokus på e-strategin. Även i vår projektgrupp 
upplevde vi problem med att implementera den strategi vi utformat. Framförallt har vi lagt 
otillräcklig vikt på den interna marknadsföringen. Detta ledde bland annat till att det flera 
gånger under arbetets gång framkom att vi hade olika syn på vilket arbetssätt strategin 
egentligen krävde. Att kontinuerligt arbeta med den interna marknadsföringen måste 
betraktas som en viktig del av managerns arbete, något som också Grönroos (2000) har 
kommit fram till. Under utredningen uppmärksammade vi även andra brister i Nordeas 
styrsystem. Det finns dock många exempel på där styrsystemet verkar i enlighet med e-
strategin.2  
 
Vi resonerade tidigare om Nordeas formulering av e-strategin och hur väl den är anpassad till 
omvärlden. Vi har dock noterat ett antal hinder för den praktiska implementeringen av 
strategin. Eftersom strategiformuleringen inte fullt ut tar hänsyn till organisationens interna 
resurser och förmågor borde det vara en prioriterad uppgift att överbrygga de resursgap som 
uppkommit. Därtill borde styrsystemet se till att organisationen fortsättningsvis verkar i 
enlighet med strategin. Projektet på Nordea gav oss en insikt i de praktiska svårigheterna 
med förändringsarbete och fick oss att inse att reell förändring kräver både en genomtänkt 
formulering av strategin och en riktig implementering av densamma. Dessutom har vi 
fördjupat vår förståelse kring hur många variabler systemen måste ta hänsyn till för att 
möjliggöra effektiv implementering. Genom att vi själva upplevde implementeringsproblem i 
vår lilla projektgrupp insåg vi komplexiteten i styrsystemutformningen för en stor 
organisation som Nordea, där hänsyn måste tas till många skilda verksamhetsområden. 

                                                 
2 På grund av sekretess kan vi inte i detalj beskriva dessa styrsystem 
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3.2 Motivation 

3.2.1 God motivation bygger på en balans mellan inre och yttre motivationsfaktorer  

 
”Det är inte vad människan förtjänar på sitt arbete som är hennes egentliga lön, 
utan vad det gör henne till.” 

John Ruskin 
 
Vi har i föregående kapitel redogjort för svårigheten med att konstruera det perfekta formella 
styrsystemet. Det måste därför kompletteras med andra styrmedel för att organisationen skall 
verka i enlighet med sin strategi. Ett sätt att påverka de anställda är att aktivt förbättra deras 
motivation att utföra sitt arbete. Genom att studera Nordea och vår projektgrupp samt delta i 
internat 4 som behandlade detta ämne har vi kommit till insikt om vikten av att balansera 
inre och yttre motivationsfaktorer. 
 
Arbetsprestationen kan sägas vara en funktion av de anställdas förmåga och motivation. En 
förmåga att utföra arbetet är inte tillräckligt; de anställda måste vara motiverade att använda 
förmågan. Att detta stämmer har vi noterat under projektet, exempelvis då en erfaren anställd 
berättade att hon tröttnat på sina arbetsuppgifter och därför inte arbetade lika effektivt som 
tidigare. Hon berättade att hon skulle vilja byta arbetsuppgifter och utbilda yngre 
medarbetare. Enligt Herzberg (1966) är motivation en process som aktiverar och dirigerar 
människans beteende gentemot vissa mål. Vi väljer i våra resonemang nedan att skilja mellan 
inre och yttre motivationsfaktorer. Inre motivationsfaktorer är exempelvis möjligheten att få 
erkännande och att få använda sig av sin kreativitet för att lyckas med sina arbetsuppgifter. 
Yttre motivationsfaktorer kan vara lön och arbetsmiljö, se figuren nedan. De yttre faktorerna 
samverkar med de inre och tillsammans förklarar de den anställdes arbetstillfredsställelse. En 
organisation bör utnyttja båda faktorerna för att motivera sina anställda. 
 

Framgångrikt utförande 
av arbetsuppgiften
Erkännande
Arbetsuppgiftens egenvärde
Ansvar
Utvecklingsmöjligheter

Lön
Fysisk miljö
Personalpolitik
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De yttre motivationsfaktorerna på Nordea består exempelvis av lön och bonussystem. Vi har 
under hösten kommit att diskutera hur viktiga dessa faktorer är för motivationen. Lön anses 
av Hertzberg vara en yttre faktor som utgör motivation till att anta en anställning, men utgör 
genom sin avtagande nytta inte motivation för att behålla den. Resonemanget innebär att när 
anställningen väl accepteras så tas lönen för given och andra faktorer utgör huvudsaklig 
motivation för att fortsätta göra ett allt bättre arbete. Detta debatterades under internat 4 och 
vi ifrågasatte då denna teori. Enligt en resursperson på Managementprogrammet, kan en 
anledning till varför lön oftast betraktas som en yttre faktor vara att anställda inte vill 
erkänna lön som en betydelsefull faktor för motivationen.  
 
Vi fann det intressant att fortsätta diskutera lönens betydelse och förhörde oss därför vid 
några tillfällen om hur anställda på Nordea såg på lönen som drivkraft. Många medgav att de 
fäste stor vikt vid sin lön eftersom den utgör ett enkelt medel för att jämföra sig med övriga 
anställda och andra viktiga personer i omgivningen. Lönen synes alltså ge individen 
erkännande och på så sätt en inre motivationsfaktor. Resonemanget blir tydligare vid bonus 
där arbetsframgången är mer motiverande än bonussumman i sig. På Nordea förkastades 
ledningens bonussystem av vissa anställda som ifrågasatte varför inte alla anställda fick del 
av vinsterna. Vi fann att systemens existens till och med kunde ha negativ påverkan på 
motivationen för dem som inte fick ta del av dem. Anställda kunde nämligen uppleva 
systemen som tecken på att de inte var lika högt värderade av företaget som de som åtnjöt 
bonusförmåner. Handelsbankens oktogon förefaller ta hänsyn till dessa aspekter eftersom 
den ger samtliga anställda lika del av vinsten. 
 
Inre faktorer kan kopplas till de behov som Maslows (1954) teori benämner uppskattning och 
självförverkligande. I samtal med managers i olika branscher noterade vi att de inre 
faktorerna hade stor betydelse för dem. I vår egen grupp har vi upplevt att en drivande 
motivationskraft under hösten varit möjligheten uppdraget givit oss att utnyttja våra 
teoretiska kunskaper för att utveckla våra praktiska förmågor. Vi har också noterat att 
uppskattning från övriga gruppmedlemmar har varit avgörande, men att vi vill ha olika 
former av uppskattning. Myers & Briggs-testet konstaterade att gruppen bestod av olika 
personlighetstyper som motiveras på olika sätt. Profilerna gav oss vägledning i varifrån 
gruppmedlemmarna tog energi och motiverades som individer. Profilerna använde vi som 
utgångspunkter för diskussioner om motivation vid flera tillfällen. Vi försökte genom 
personlig reflektion nyansera testernas resultat så att riskerna med att generalisera varandras 
sätt att motiveras reducerades.  
 
Diskussionerna fick oss att inse möjligheten att höja gruppens motivation som helhet genom 
samverkan. Enligt konsulten från Cognosco, som ledde en workshop med oss under internat 
4, var styrkan i vår grupp just att individerna tillförde ett spektrum av olika egenskaper som 
kunde bidra till ett allsidigt arbete. En kritisk faktor för om vi skulle lyckas med det var att 
hänsyn togs till att vi som projektmedlemmar motiverades på olika sätt. I diskussioner inom 
gruppen framkom en mängd faktorer som ansågs motiverande. Framförallt låg fokus på inre 
faktorer såsom ansvar för uppgiften genom delaktighet och erkännande från övriga 
gruppmedlemmar. Något vi noterade var att det rådde enighet om att vi motiverades av att 
utföra arbetet så att både vi och uppdragsgivaren blev nöjda med genomförandet och 
resultatet. Samtliga gruppmedlemmar lade dessutom vikt vid att de fick delta i 
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beslutsprocessen om hur arbetet skulle genomföras. För att tillgodose detta behov strävade vi 
efter att göra samtliga medlemmar delaktiga i viktiga beslut och utvecklade de former som 
fick styra beslutsprocessen. Vi noterade dock att behoven av arbetssätt skiljde sig åt, vilket vi 
försökte ta hänsyn till när arbetsuppgifter fördelades. De som främst motiverades av 
interaktivitet med andra människor fick exempelvis stort ansvar för genomförande av de 
intervjuer som var en del av vår utredning.  
 
Vissa behov är lättare att uttrycka, exempelvis behov av vissa arbetssätt. Andra behov förblir 
dolda eftersom de är svåra för individen att själv identifiera eller förmedla. En viktig insikt 
som vi gjorde var att även om ett behov lätt identifieras kan det vara svårt att uppfylla det. 
Exempelvis kan behovet av personlig utveckling enkelt uttryckas men det är desto svårare att 
förstå på vilka sätt olika individer skall kunna utvecklas samtidigt som företagets intressen 
tillvaratas. Vår förståelse för svårigheten i att identifiera inre behov samt att tillfredsställa 
dem gav oss en ny utgångspunkt för att diskutera en organisations förutsättningar att arbeta 
med de inre motivationsfaktorerna. Vi insåg den utmaning managers står inför när de skall 
identifiera de anställdas behov. Detta tydliggjorde hur mycket enklare det är för en 
organisation att motivera med hjälp av yttre än inre faktorer. På Nordea upplevde vi stundtals 
brist på incitament som hade sin grund i behov som uppskattning och självförverkligande. 
Vissa anställda upplevde exempelvis att de skulle känna sig mer motiverade om deras chef 
visat mer intresse och uppskattning för deras arbete. En anställd påpekade exempelvis att hon 
hade behövt uppmuntran från sin chef, men att hon ansåg honom vara en ”siffermänniska” 
som inte var speciellt bra på att hantera sociala relationer. Många chefer gav uttryck för att de 
hade otillräckliga tidsresurser och därför oftast inte hade möjlighet att tillfredställa detta 
behov.  
 
Vi har kommit till insikt om hur mycket enklare, men inte effektivare, det är att motivera 
sina anställda endast med hjälp av de yttre motivationsfaktorerna. Samtidigt har vi, inte 
minst genom vårt projektarbete, upptäckt hur mycket de inre motivationsfaktorerna påverkar 
arbetet. Vi har upptäckt att vi drivits av faktorer som har med uppskattning, sociala behov 
och självuppfyllelse att göra. Vår slutsats blir att trots att det är svårt för en organisation att 
tillfredställa både inre och yttre behov bör detta vara eftersträvansvärt. 
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När vi resonerat kring inre och yttre motivation har vi ofta återkommit till frågan om deras 
betydelse för individens totala motivation. Vi har kommit till slutsatsen att det inte, som 
Herzberg påstår, är yttre motivationsfaktorer som får individen att anstränga sig för att göra 
en acceptabel arbetsinsats och inre faktorer som får individen att anstränga sig för att göra en 
stor arbetsinsats. I vår grupp känner sig exempelvis medlemmarna mycket motiverade trots 
att yttre motivationsfaktorer som lön och anställningstrygghet saknas. Vår äggmodell 
gestaltar att förhållandet mellan inre och yttre motivationsfaktorer i den totala motivationen 
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kan variera individer emellan; ägget är alltid lika stort men storleksförhållandet äggulan och 
äggvitan emellan varierar. 

3.2.2 Organisationskultur kan både gynna och hämma motivation 

 
”Den som smörjer sina hjul hjälper sina oxar.”  

      Italienskt ordspråk 
 
Under våra diskussioner i början av terminen framgick att gruppmedlemmarna betraktade 
organisationskultur som ett redskap för att motivera människor. Vi hade genom tidigare 
studier blivit insatta i fördelar med specifika organisationskulturer. Efter att ha läst 
inflytelserika managementböcker av Peters & Waterman (1982) och Kennedy & Deal (1982) 
under bokprojektet förstärktes våra insikter om framförallt fördelarna med 
organisationskultur. Projektarbetet har dock pekat på hur organisationskulturen också kan 
hämma de anställdas motivation. När vi har resonerat om kultur har det huvudsakligen skett 
utifrån en social och kontrollerande aspekt (Schein, 1963). Det har förelegat viss förvirring 
kring kulturbegreppet, men vår förståelse för vilken betydelse en kultur har som social och 
kontrollerande funktion har tydliggjorts under terminen.  
 
Organisationskulturens sociala funktion medför både för- och nackdelar för människors 
motivation. Vi har upplevt hur det är att komma till arbetet om vi trivs respektive om vi inte 
trivs med våra medarbetare. Sociala relationer som arbetsledning och personalpolitik 
betraktas som yttre motivationsfaktorer enligt Hertzberg. Vi ser förvisso sociala relationer 
som en förutsättning att ta ett arbete men också för att uppleva erkännande och vilja stanna 
kvar på arbetsplatsen. Managern har en viktig uppgift i att skapa en god social relation 
medarbetare emellan såväl som mellan managers och anställda. Den sociala relationen kan 
dock också leda till social kontroll som gör arbetet improduktivt. Av de managers vi 
intervjuat påpekade majoriteten att det är viktigt att vara närvarande och lyhörd som manager 
för att utveckla de sociala relationerna. Ekman (2003) konstaterar småpratets betydelse och 
vilken vikt det har för spridningen av en gemensam kultur och ett effektivt ledarskap. Ekman 
använder ett ”bottom up-perspektiv” på organisationen och understryker vikten av att 
betrakta ledarskap utifrån de anställdas syn. I vårt projektarbete har det varit av väsentlig 
betydelse att anta Ekmans perspektiv som skiljer sig från det ”top down-perspektiv” som 
dominerar mycket av managementlitteraturen. Den problematik som vi studerat har ofta 
kunnat härledas till den operationella nivån i företaget och de anställdas syn på direktiv som 
kommit från den regionala och centrala ledningen.  
 
För att förstå den egna gruppen har det inte funnits behov av samma typ av förhållningssätt 
när kulturen definierats. Det har dock krävts ett distanstagande för att se gruppens identitet 
utvecklas. Vår kultur har kännetecknats av uppriktighet, humor, självironi och kontinuerlig 
feedback, något vi upplevt bidra till en motiverande arbetssituation. Vi-känslan har bidragit 
till att vår förståelse för vikten av en gemensam kultur har förstärkts. Kulturen har emellertid 
också lett till uppkomsten av okonstruktiva samtal som minskat vår motivation. Genom att 
anställda har en nära relation till sina medarbetare kan det uppkomma lojalitetsproblematik 
och ryktesspridningar kring medarbetare och managers, resultat som hämmar kreativiteten 
och effektiviteten i organisationen. Vi har upptäckt att det i en stark kultur blir lättare att 
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uppmärksamma vilka behov många anställda har eftersom kulturen skapar liknande 
värderingar. Managers måste dock arbeta för att kulturen skall ge uttryck för de värderingar 
företaget står för så att de anställda motiveras av att företaget lyckas. I samtal med personal 
på operativ nivå nämns ofta att Bo Harald skickat ett uppmuntrande e-mail. Vi har även hört 
historier berättas om hur Bo Harald agerat i olika situationer. Efter att Financial Times 
uppmärksammat honom i en artikel publicerades denna i personaltidningen. Då vi skulle 
intervjua Bo Harald visade han även de bilder som publicerats på intranätet från hans möte 
med Bill Gates. Bo Harald är ett bra exempel på hur Nordea lyfter fram en chef som får 
gestalta bankens e-strategi. 
 
Sammanslagningen av tre mindre grupper till en stor vid internatet i Lillsjödal demonstrerar 
ytterligare kulturens betydelse för motivation. Den kultur som skapades i de initiala 
gruppsammansättningarna visade på hur en gemensam kultur kan öka motivationen och 
skapa samarbetsvilja trots hunger och trötthet. Efter att de ursprungliga grupperna hade 
slagits samman till en stor grupp förändrades och marginaliserades de flestas roll i 
beslutsprocessen. Därmed minskade den totala motivationen hos deltagarna avsevärt. 
Avsaknaden av en ny gemensam kultur gjorde att de gamla gruppernas kulturer levde kvar 
och att beslutsfattandet ägde rum inom subgrupperna.  
 
Beträffande fusioner har vi observerat en kulturkrock på projektföretaget. Nordea köpte för 
ett år sedan Postgirot, men organisationerna är ännu inte fullt integrerade. En konsekvens av 
kulturkrocken är att subkulturer uppkommit. Utan att avslöja för mycket kan nämnas att det 
finns anställda som känner sig marginaliserade då deras kompetens inte utnyttjas i samma 
utsträckning som före fusionen. Visionen om att bli en nordisk bank gör sig främst tydlig i 
årsredovisningar och andra officiella handlingar. Nordea har slagit samman banker över de 
nordiska gränserna men detta har medfört uppenbara kulturproblem inom organisationen. 
Problemen kan relateras till såväl olika företagskulturer som olika länders kulturer. 
Situationerna är bra exempel på att managers ofta underskattar tiden och kostnaden med att 
integrera olika kulturer (Kennedy & Deal, 1982). Den insikt vi kommit till är att 
sammanslagningar av företag måste få ta tid samt att synergieffekter kan utebli om alltför 
särpräglade kulturer skall fusioneras. För att undvika resursslöseri är det viktigt att managern 
formulerar mål som främjar interaktion mellan kulturerna. Denna insikt har bland annat satt 
spår i Wallander (2001) som under sin tid i Handelsbanken aktivt försökte motverka 
företagsuppköp för att istället lägga motsvarande energi på organisk tillväxt. 
 
I Nordeas organisation råder en hög grad av centraliserat beslutsfattande inom vissa 
funktioner och ett decentraliserat beslutsfattande inom andra. Vi har noterat att många 
människor motiveras av att delta i beslutsprocesser. Deras motivation blir därför högre i 
decentraliserade än centraliserade enheter där möjligheterna till inflytande är goda. Vi ser 
vikten av att managers skall delegera men inser också att det inte går i alla organisationer. Vi 
menar därför att det är viktigt att en manager arbetar öppet med planeringsarbete för att 
maximera känslan av sammanhang i företagskulturen. Vår initiala uppfattning om Nordea 
var att banken i egenskap av kunskapsföretag skulle studeras som en hjärna enligt Morgans 
(1997) metafortänkande. Det finns dock omständigheter som bidrar till att organisationen 
även kan betraktas som en maskin. Det finns regler och förordningar om i princip varje del i 
affärsprocesserna, mycket av arbetsuppgifterna är uppdelade i moment och det finns 
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bestämda karriärvägar – kännetecken för en byråkratisk organisation. Kärreman et al (2002) 
frågar sig om maskinbyråkratin är på väg tillbaka, en tanke som också slagit oss. Precis som 
Kärreman et al påpekar finns det kunskapsintensiva företag som aktivt tar fram metoder för 
hur kunskapen skall användas och struktureras. Det finns uppenbara effektiviseringsvinster 
att hämta om de anställda använder sig av gemensamma metoder och talar samma språk. 
Samtidigt menar vi att dessa effektiviseringar minskar de anställdas möjlighet att stimulera 
inre motivationsfaktorer. Rutiner minskar de anställdas utrymme för kreativitet och därmed 
möjlighet att avgöra hur en uppgift bäst skall lösas. Dessutom finns en uppenbar risk för att 
de anställda värderar arbetsuppgifterna lägre än innan rutinerna infördes.   

3.3 Kommunikation 

3.3.1 Feedback är samtalets A och O 

 
”Jag vet att du tror att du förstår vad du tror att jag sade, men jag är inte säker 
på att du har fattat att det du hörde inte var det jag menade.” 

Anonym 
 
Vi har insett att det inte räcker att skapa ett arbetsklimat där möjligheterna till 
tvåvägskommunikation är goda. För att kommunikationen skall fungera krävs ordentlig 
feedback. Medan vi i början av terminen ofta förkastade påståenden och försvarade våra 
beteenden har vi blivit allt duktigare på att förstå varandra och på så sätt tagit det sista steget 
i den feedbackmodell som presenterades under det första internatet på programmet: 
 

Förstå

Lugn

Förklara

”Jo, men…”

Försvara

”Nej, så var det inte…”

Förkasta

”Det rör inte mig…”

Förstå

Lugn

Förklara

”Jo, men…”

Försvara

”Nej, så var det inte…”

Förkasta

”Det rör inte mig…”  
 
Efter en veckas studier i företagsekonomi står det klart att tvåvägskommunikation är något 
ovanligt men eftersträvansvärt. De höga kostnaderna för att skapa utbyte mellan individer 
gör dock att ekonomen ofta tvingas använda sig av envägskommunikation i intern och extern 
marknadsföring. Att teorin stämmer med verkligheten har vi uppmärksammat flera gånger på 
Nordea.  
 
Kommunikation förklaras normalt som ett budskapsutbyte som försvåras av olika filter 
(Shannon & Weaver, 1949). En anledning till att vi ofta missförstod varandra i början av 
terminen var att vi försökte koda budskap som vi trodde att de andra i gruppen ville ha och 
som mottagare tolkade vi budskap med välvilja. Då missuppfattningar kom upp till ytan var 
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det vanligt med kommentarer som: ”Du sa ju att…” och ”Vad var det jag sa!”. Vår första 
riktigt stora konflikt var en så kallad pseudokonflikt. En gruppmedlem upplevde att en annan 
tog över hans idéer, förklarade dem på ett annat sätt och sedan fick gehör bland de andra i 
gruppen. I konfliktsituationen riktades kritik mot personen ifråga och en gruppmedlem som 
ofta uppskattade dessa omformulerade idéer. De involverade blev upprörda och höjde 
samtalstonen. När konflikten skulle redas ut formulerades olika antaganden om varför den 
hade uppstått. I efterhand är det enkelt att se att konflikten egentligen uppstod på grund av att 
idéerna inte förklarats tillräckligt noggrant från början utan behövde förtydligas för att få 
gehör. Konflikten hade också en grund i att mottagaren var försumlig i sin roll som lyssnare. 
 
För att komma tillrätta med återkommande pseudokonflikter började vi bland annat arbeta 
med två former av feedback. Den första feedbackformen innebar att vi var mer aktiva som 
mottagare. Vi koncentrerade oss på att lyssna och ställa frågor vid oklarheter. Mottagaren 
fick också tillfälle att upprepa essensen av vad sändaren sagt för att klargöra att det budskap 
som uppfattats var detsamma som var avsett att sändas. Samtidigt som vi undvek filtrering 
vid tolkningen blev kodningen bättre i gruppen. Vår kommunikation underlättas också av att 
vi lärt känna varandra och därmed förstår varandras kroppsspråk och ansiktsuttryck bättre.  
 
Vid seminariet med regionledningen hade vi stor nytta av de färdigheter vi fått genom denna 
feedbackform. För det första uppmanade vi mottagarna att ge feedback på det vi och andra sa 
under seminariet. För det andra var vi noga med att koda våra budskap så att mottagarna 
skulle förstå dem. Särskilt noggranna var vi med att inte använda de termer för processer och 
produkter vi internt utvecklat och använt oss av under tiden på Nordea. För det tredje kunde 
vi kommunicera med varandra icke-verbalt. Särskilt tydligt var det när en i gruppen genom 
att vecka pannan fick en annan i gruppen att inse att det fanns risk för att en kritisk slutsats 
skulle nämnas innan grunden för densamma var presenterad. 
 
Den miljö som vi arrangerade under seminariet skiljer sig från vad som uppfattas som 
normalt på Nordea. Under normala omständigheter deltar inte personer med operativa 
arbetsuppgifter på mötena med ledningsgruppen. De gånger de är med har de en specifik 
uppgift att uträtta, vanligtvis att rapportera kring ett projekt eller presentera ett nytt 
arbetsredskap. Under seminariet stod vi för presentationen och chefer såväl som operativ 
personal skulle resonera kring de hypoteser vi lade fram. De som ofta upplever sig stå på 
olika sidor fick således uppgifter att lösa tillsammans. Det krävde tvåvägskommunikation 
och riklig feedback eftersom alla var måna om att förklara sig väl. Av uppföljningen med de 
säljansvariga framgick att de uppskattade forumet och flera sa att de för första gången lyckats 
få ledarna att inse viktiga problem.  
 
Den andra feedbackformen innebar att vi hade feedbacksamtal en gång i veckan. Under dessa 
samtal utgick vi från den samtalsteknik som vi fick lära oss under det första internatet på 
programmet: 
 

• Säg ”jag” 
• Beskriv beteendet och hur det påverkar dig 
• Förändringsbart 
• Rätt tid, nästan omedelbart, går inte att vänta 
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• Lagom mycket 
• Konkret illustration och koppling till vardagen 

 
Då vi tillämpat detta tillvägagångssätt har det inneburit att vi haft feedbacksamtal varje 
fredag. Ibland har alla gett feedback till alla i gruppen och ibland har vi haft samtal parvis. Vi 
har ställt krav på att sändaren skall ge såväl positiv som negativ feedback och att denna skall 
kopplas till något som hänt under veckan. Mottagaren ges tillfälle att förklara vad han eller 
hon hade för avsikt att förmedla efter att sändaren förklarat hur denna uppfattat en situation. 
Gordon (1979) menar att vi måste bli bättre på att använda jag-budskap istället för du-
budskap. Problemet med du-budskap är att motparten går till försvar och sannolikheten att 
vederbörandes beteende förändras är liten. Vi har spontant förkastat bruket av du-budskap 
och närmat oss de tre led Gordon ställer upp för jag-budskap:  
 

• Beskriv beteendet som du vill påtala. 
• Tala om vilken effekt den andras handling får. 
• Beskriv de känslor som handlingen väcker hos dig. 

 
Den första feedbackformen har alltså inneburit att vi blivit aktiva lyssnare och den andra 
feedbackformen att vi börjat använda jag-budskap. Feedbacken har bidragit till att vi har 
kunnat ta itu med tvåvägskommunikationens nackdelar och effektivisera vårt arbete med 
projektet. Effektiviseringen kan åskådliggöras med hjälp av Lufts (1969) och Inghams 
Johari-fönster som utgår från den kunskap individen har om sig själv och den kunskap 
gruppen har om densamma.3 Vi har blivit mer effektiva i vårt arbete eftersom arenan blivit 
större, dels på bekostnad av fasaden och dels på bekostnad av den blinda fläcken: 

 
Genom feedbacksamtalen har vi gett personlig information, talat om vad vi tycker, tänker 
och känner om det som händer i gruppen. Det innebär att vi vet mer om var vi står och inte 
behöver gissa varandras ståndpunkter och beteenden. Samtalen har också lett till ökad 
självkännedom eftersom vi alla har egenheter som vi inte tidigare har tänkt på. Det 
sistnämnda har varit positivt för grupprocessen eftersom gruppens utveckling kräver att alla 

                                                 
3 Arenan är den kunskap både individen och dess gruppmedlemmar har om den. Det blinda området visar det 
som är okänt av individen men känt av omgivningen. Fasaden visar saker som individen medvetet undanhåller 
omgivningen och det okända är sådant som varken omgivningen eller individen vet om sig själv. 

BLINT

OKÄNT

ARENA

FASAD

JAGET

Vad jag vet Vad andra vet

GRUPPEN

Vad de inte vet

Vad de vet

JAGET

Vad jag vet Vad andra vet

GRUPPEN

Vad de inte vet

Vad de vet ARENA BLINT

FASAD OKÄNT

BLINT

OKÄNT

ARENA

FASAD

JAGET

Vad jag vet Vad andra vet

GRUPPEN

Vad de inte vet

Vad de vet
BLINT

OKÄNT

ARENA

FASAD

BLINT

OKÄNT

ARENA

FASAD

JAGET

Vad jag vet Vad andra vet

GRUPPEN

Vad de inte vet

Vad de vet

JAGET

Vad jag vet Vad andra vet

GRUPPEN

Vad de inte vet

Vad de vet ARENA BLINT

FASAD OKÄNT
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gruppmedlemmar är redo att ta nästa steg. Arbetet med feedback har varit en energikrävande 
process som inte följt någon rak utvecklingskurva. I framtiden kommer vi att hamna i nya 
grupper och förmodligen upptäcka att vi inte är fullärda. Vi tror dock att de insikter vi nu har 
nått skall hjälpa oss att hantera konflikter på ett mer konstruktivt sätt än under början av 
denna termin. 

3.3.2 Konflikter kan skapa lärande samtal 

 
”Vi älskar föreställningen om ett konfliktfritt ledarskap. Men det är en 
omöjlighet! Ledarskap handlar om att hantera konflikter och få människor att 
växa. Men om människor växer skapas konflikter.”  

Pehr G Gyllenhammar 
 
Konflikter uppfattas ofta som något negativt och något som bör undvikas. Vi har dock 
noterat att konflikter ofta är berikande och att konfliktfasen är ett viktigt inslag i 
grupprocessen. En konflikt bör resultera i ett samtal som ger de inblandade insikter om hur 
situationen uppstått och kan förbättras. För långsiktig utveckling är det viktigt att 
konfliktfasen återkommer i en arbetsgrupp. 
 
Ovan har vi bland annat visat hur pseudo- och strategikonflikter påverkat vårt projekt och vår 
grupprocess. Även roll-, sak-, värderings- och intressekonflikter har gjort sig tydliga i 
gruppens utveckling och utredning av uppdragsgivarens problematik. Vi har resonerat 
mycket kring konflikternas roll i grupparbetet och instämmer med Maltén (1998) som menar 
att det finns tre olika sätt att se på konflikter: 
 

• Som något besvärligt som tar mycket kraft och energi.  
• Som något naturligt som tillhör livet.  
• Som vitaliserande och utvecklande. 

 
Ofta har vi sett på våra konflikter på mer än ett av dessa sätt. Vi har också insett att 
konflikternas intensitet och frekvens varit beroende av vart någonstans i grupprocessen vi 
befunnit oss. Schultz (1958) FIRO-modell liksom Tuckmans (1965) och Lacouisieres (1980) 
teorier kring grupprocessen delar in denna i faser där den första fasen karaktäriseras av hur 
gruppmedlemmarna lär känna varandra.4 För oss innebar det att vi deltog i ändlösa 
diskussioner om saker som i efterhand ibland tett sig oviktiga. Detta berodde framförallt på 
att alla ville visa att de ville visa sig delaktiga i projektarbetet och de beslut som rörde detta.   
 
Även om teorierna om grupprocessen skiljer sig åt beträffande fasindelning gör de gällande 
att den inledande fasen följs av en period som karaktäriseras av att gruppmedlemmarna 
uttrycker sina önskningar och behov mer öppet eftersom de nu känner varandra bättre. I vår 
grupp fortsatte den intensiva diskussionsformen. Vi hade nu lärt oss tillräckligt mycket om 
problematikens bakgrund, exempelvis om bankbranschen i allmänhet och de aktuella 

                                                 
4 Kortfattat innebär FIRO-modellen att gruppen går igenom stadierna tillhörighet-kontroll-samhörighet. 
Modellen utvecklas av Tuckman till tillblivelse-konflikt-rollfördelning-handlingskraft och av Lacouisiere till 
orientering-konflikt-närmande-samarbete-separation.  



21 

banktjänsterna i synnerhet, för att börja fastställa vår metod. I samband med att vår förståelse 
för problematiken ökade ifrågasattes vårt tillvägagångssätt av gruppmedlemmarna. 
Diskussionerna ledde nu ofta till konflikter eftersom vi mer tydligt demonstrerade våra 
åsikter.  
 
Vårt arbete med att förbereda och genomföra intervjuer kan relateras till den fas i 
grupputvecklingen där rollfördelning och skapande av normer sker. Vi hade ett stort behov 
av struktur och ledarskap men var ovilliga att tillåta en person i gruppen att själv tillfredställa 
detta behov eftersom alla ville ha ledande roller. Vi försökte ta de roller som blev naturliga 
vid uppdelningen av perspektivutredningen men rollfördelningen var oklar vilket medförde 
missförstånd om vem som egentligen hade ansvar för vilka uppgifter. Det finns tydliga 
likheter mellan våra konflikter och de som vi noterar inom Nordea. Vi upptäckte framförallt 
rollkonflikter om vem som har formellt och informellt ansvar för försäljningen av tjänsterna. 
Vi uppfattade dessutom sak-, värderings- och intressekonflikter mellan säljkåren och 
ledningen om hur försäljningen skulle bedrivas, hur betydelsefull den var för banken och 
vilken nytta tjänsterna egentligen medförde för kunderna.  
 
I kombination med att vår grupp började skapa normer och regler blev 
gruppsammanhållningen på nytt bättre. Ovilligheten att lämna över ledarskapet återstod dock 
och förhindrade delvis effektiviteten. Schultz och Tuckman menar att grupprocessen ofta 
börjar om när en gruppmedlem eller manager byts ut men några sådana omvälvningar kan 
inte förklara vår situation. Lacouisiere menar att faserna inte är givna utan går in i och delvis 
överlappar varandra. Innan vi når den mest effektiva fasen i grupputvecklingen tycks 
Lacouisieres teori stämma väl överens med vår verklighet. I våra mest effektiva stunder 
karaktäriseras vår grupps arbete av samhörighet då konflikter behandlas och reds ut när de 
uppstår. Vi blev allt bättre på att hantera konflikter eftersom föregående faser skapat 
förtroende och vi hade utvecklat metoder för strukturerad feedback. Såsom Schultz påpekar 
upplevde vi att vår grupp i denna fas lättare accepterade meningsskiljaktigheter och ofta såg 
dem som utvecklande.  
 
Under slutet av hösten blev förberedelserna av seminariet och färdigställandet av rapporten 
mycket intensivt och denna period blev mer konfliktfylld än någon tidigare. Trots att vi redan 
tidigt lagt upp strukturen för resultatkommunikationen blev det otaliga 
meningsskiljaktigheter om hur de optimalt borde utformas och vad vi egentligen hade 
beslutat tidigare. Det hela förvärrades av att vi kände oss stressade på grund av tidsbrist. Det 
är uppenbart att vi förflyttade oss bakåt genom grupprocessens faser och att konfliktfasen 
återkom. Exempelvis demonstrerade gruppmedlemmar att de kände sig hotade av eller 
avundsjuka på parbildningar. Trots att vi anser att vi vid det här laget hade utvecklat vårt sätt 
att hantera konflikter fick vi svårt att handskas med konflikten. Samtidigt som konflikten var 
ovanligt hård ledde den till nya tankegångar som fick seminariet att överträffa våra 
förväntningar. I detta läge var det inte fråga om att grupprocessen började om. Vi upplever 
inte heller att konfliktfasen skulle ligga latent i enlighet med Lacouisieres teori om 
överlappande faser. Vi drar slutsatsen att gruppens utveckling inte följer en stigande kurva 
som slutar i det mest fulländade stadiet. Tvärtom menar vi att gruppen pendlar mellan 
effektivt arbete och andra faser, där konfliktfasen är särskilt berikande. Det är en slutsats som 
delvis stämmer med Bions (1974) gruppteorier. Dessa teorier uppmärksammar dock inte de 
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faser vi tydligt kan urskilja i vårt interna arbete. Teorierna lägger inte heller särskilt fokus på 
konfliktsituationer. 
 
Vår projektutredning gav vid handen att en lösning av konflikterna på Nordea skulle 
förbättra förutsättningarna för försäljningen av tjänsterna. Vårt bidrag var bland annat att 
förmedla verktyg som kalkyler och säljargument som direkt skulle kunna påverka säljkårens 
arbete. Den viktigaste delen av seminariet ansåg vi dock vara den del då vi ville starta en 
diskussion om hur dagens situation på lite längre sikt skulle kunna förbättras. Med deltagare 
från både ledning och försäljningskår ville vi framförallt skapa förståelse för hur dessa 
grupper såg på försäljningen och hur de gemensamt kunde förbättra den. Eftersom vi 
förväntade oss att meningsskiljaktigheter skulle demonstreras i denna diskussion var det 
viktigt för oss att göra konflikterna vitaliserande. Slutsatsen om vikten av att skapa samtal 
för att förstå konflikters bakomliggande orsak och hur den kan lösas ville vi överföra till 
Nordea. Genom att leda diskussionen på seminariet ville vi ge organisationen optimala 
förutsättningar att komma tillrätta med sitt problem. Som stöd för diskussionen ställde vi upp 
sju hypoteser om försäljningsarbetet som byggde på vår perspektivutredning. Vår avsikt var 
att delvis styra diskussionen med hjälp av hypoteserna men framförallt ville vi att deltagarna 
skulle beredas möjlighet att diskutera problemen.  

3.3.3 Intresse borgar för informationsutbyte 

 
”En blandning av beundran och medlidande är det bästa receptet för 
tillgivenhet.” 

      
  André Maurois 

 
Vår andra insikt berör den egna inställningen i en intervjusituation. Vi har insett att det inte 
räcker att ha ett genomarbetat intervjuunderlag för att en intervju skall lyckas. För att 
maximera utbytet under en intervju krävs det att man visar ett stort intresse för informanten 
oavsett vad han eller hon säger. 
 
Enligt det tillvägagångssätt vi satte upp för att närma oss en förklaring till Nordeas problem 
skulle vi bland annat ta reda på hur de säljansvariga upplevde sin situation och hur chefer i 
Nordea och andra företag hade agerat i specifika situationer. Vi lade ner mycket möda på att 
resonera kring strukturerade och ostrukturerade intervjuer, söka information om potentiella 
informanter samt arbeta fram och testa intervjumallar (Lundahl & Skärvad, 1999). Kort sagt 
var vi noga med att följa den metodkunskap vi tillgodogjort oss sedan tidigare.  
 
På det fjärde internatet förklarade konsulter från Cultivator vikten av att inte ställa ledande 
frågor som manager. Den ena konsulten illustrerade skickligt hur lätt det är att ställa ledande 
frågor genom att låta deltagarna på Managementprogrammet en och en intervjua honom 
under tidspress. På mindre än 15 minuter hade gruppens alla deltagare försökt intervjua 
honom men slutat i varsin ledande fråga. Under ett praktikfall fick vi möjlighet att testa 
denna intervjuteknik för att hitta olika människors behov under fingerade medarbetarsamtal. 
Många upplevde det som att fokus på hur frågorna skulle ställas hämmade ett givande 
samtal. Under projektet på Nordea har vi haft möjlighet att öva vår intervjuteknik och blivit 
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duktiga på att ställa öppna frågor. Vi anser dock inte att tekniken i sig är den främsta 
framgångsfaktorn till att lyckas med en intervju. Det viktigaste är i stället att visa 
informanten sitt intresse för vad han eller hon berättar.  
 
Dexter (1970) ställer sig den intressanta frågan om vad informanten får ut av att bli 
intervjuad. Det är en fråga vi anser vara viktig att komma ihåg i olika intervjusituationer, inte 
minst vid medarbetarsamtal. Informanten har normalt inget incitament att dela med sig av 
kunskap så vi har upptäckt att det gäller att göra situationen belönande i sig, exempelvis 
genom att le på rätt ställe och visa att informationen uppskattas. Under projektets gång har vi 
blivit allt bättre på att visa vår uppskattning men också att våga ställa provocerande frågor. 
Det har lett till allt från självgoda utsagor om den egna kompetensen till anställda som visat 
frustration över sin arbetssituation. För att en intervju skall ge god utdelning är det alltså 
viktigt att förutsätta att informanten har erfarenheter som är värda att prata om och åsikter 
som man är intresserad att ta del av. Vi håller med Patton (1980, s 231) om att detta inte 
utesluter ett kritiskt förhållningssätt till den information som ges: 
 

”Samtidigt som jag är neutral när det gäller innehållet i det som sägs, är jag 
mycket angelägen om att personen i fråga är villig att dela med sig av sin 
information till mig. En bra kontakt med intervjupersonen är ett förhållningssätt 
gentemot denne. Neutralitet är ett förhållningssätt gentemot innehållet i vad 
personen i fråga säger.” 

 
På Nordea talade vi med en sekreterare som var mycket orolig för ett kommande 
medarbetarsamtal. Förmodligen hade denna oro en grund som sekreteraren såväl som hennes 
chef skulle ha nytta av att reda ut. Förmågan att bemöta en nervös, skeptisk eller stressad 
person som manager är avgörande för att få fram kritisk information. Det räcker då inte att 
ställa de rätta frågorna utan än viktigare är att visa behovet av och intresset för 
informationen. Vi tror att det finns utrymme för felsägningar i en trygg intervjusituation och 
att det kan vara fruktsamt att ställa ledande frågor för att provocera fram åsikter och känslig 
information. 
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4 Avslutande reflektioner 

4.1 Lärdomarnas betydelse för vår managementsyn 
Vi har nu förmedlat våra lärdomar och utifrån dessa ämnar vi reflektera kring 
managementrollen. Därefter avser vi göra ett inlägg i diskussionen om det goda arbetet och 
den lärande organisationen.  
 
Då vi bildade grupp hade vi olika syn på management. När vi nu håller på att avsluta 
Managementprogrammet har inte detta faktum förändrats. Vi har dock gjort ett antal 
gemensamma insikter och dessa har påverkat oss och vår managementsyn på olika sätt. 
Lärdomarna består ofta i att vi förstår en teoris eller tekniks egentliga innebörd. Denna 
förståelse kan ha fördjupat en gruppmedlems managementsyn medan den kan ha fått en 
annan att tänka i nya banor eftersom vi alla anammat olika förhållningssätt. Vi kommer att 
agera olika som managers men idag förstår vi varandras synsätt och prioriteringar mycket 
bättre än i början av terminen. Managementprogrammet har alltså bland annat hjälpt oss att 
förstå åsikter snarare än att ifrågasätta personligheter. Vi är övertygande om att vi kommer ha 
stor nytta av förmågan att sätta sig in i andras perspektiv i våra framtida roller som managers. 
 
Vi har bland annat noterat problematiken i att beakta företagsexterna såväl som -interna 
faktorer vid strategiformuleringen. Samtidigt som omvärldsfaktorer kräver förändring kan de 
interna resurserna hindra genomgripande strategiförändringar. En fixering vid de etablerade 
interna resurserna motverkar dock nya strategier trots att omvärlden kräver det. Vi anser att 
de interna resurserna måste utvecklas när affärslandskapet ändras. Ett medvetet 
implementeringsarbete är nödvändigt för att en ny strategi skall fullföljas. I detta arbete 
gäller det att få företagets styrsystem att samverka och tydliggöra den nya strategin. 
Managementprogrammet har fått oss att inse vikten av dessa sätt att navigera en verksamhet.  
 
Vi har även fått lärdomar kring managerns möjlighet att motivera människor och 
kommunicera för att kunna fullfölja sitt uppdrag. Det är viktigt att inse att olika människor 
motiveras av olika faktorer. En individ drivs av en uppsättning interna och externa 
motivationsfaktorer och som manager är det svårt men viktigt att kunna identifiera och 
balansera dessa. Att vara uppmärksam och visa intresse för de anställda borgar för att de 
skall dela med sig information som kan hjälpa managern med detta arbete. Samtidigt är det 
inte rimligt att tro att managern skall ha fullständig information om sina underordnades 
behov. En avvägning måste göras mellan värdet av att känna till och kostnaden för att 
identifiera behoven. Genom ett medvetet arbete med företagets kultur är det möjligt att 
sprida värderingar och på så vis försöka påverka de anställdas behov och därmed lättare 
kunna tillfredsställa de interna motivationsfaktorerna. Samtidigt kan en stark företagskultur 
skapa förändringsovilja och grogrund för illasinnade rykten. För att reda ut konflikter till 
följd av exempelvis ryktesspridning och olika strategiska förhållningssätt är feedbacksamtal 
av central betydelse. Som manager är det viktigt att inte angripa sina medarbetare i dylika 
situationer utan att berätta hur en händelse uppfattats av honom eller henne för att sedan ta 
reda på avsikten med medarbetarens beteende. Utifrån denna metod maximeras 
möjligheterna till ömsesidig förståelse och beteendeförändringar som i framtiden gör att 
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liknande situationer hanteras i enlighet med företagets värderingar. För att undvika 
energikrävande pseudokonflikter är det inte bara viktigt att managern är tydlig som sändare 
utan också att han lyssnar aktivt och ger direkt feedback oavsett om han eller hon tror att 
budskapet uppfattats rätt eller ej. Oavsett hur managern väljer att dela in faser i gruppens 
utveckling är det viktigt att se konflikter som något utvecklande och återkommande. Dessa 
kan nämligen tydliggöra behovet av kommunikation, utveckla incitamentsstrukturen och 
peka på behovet av nya strategier. 
 
Det är lätt att falla för frestelsen att dra likhetstecken mellan vår lärdomskategorisering och 
den managementmodell som presenterades i början av Managementprogrammet genom att 
påstå att strategen navigerar, chefen motiverar och ledaren kommunicerar. En sådan 
parallelldragning anser vi dock vara olycklig. Vi anser att navigation är en viktig 
sysselsättning för såväl strategen som chefen, att motivation är en viktig sysselsättning för 
chefen och ledaren medan alla funktionerna måste ägna sig åt kommunikation. Dessutom är 
det viktigt att komma ihåg att rollindelningen gör anspråk på att definiera managementrollen 
medan vår modell strukturerar våra viktigaste lärdomar under det senaste halvåret. Vår 
lärdomsmodell understryker viktiga arbetsuppgifter för managern men gör inget anspråk på 
att vara fullständig. Tvärtom ser vi den som ett föremål som kommer att utvecklas med oss. 
Redan idag har vi olika syn på hur förhållandet mellan omvärldsfaktorer och interna resurser 
skall balanseras vid strategiformuleringen, hur intresse skall visas under samtalet för att 
maximera informationsutbytet och så vidare. Våra gemensamma lärdomar formar våra 
ambitioner som managers men likriktar inte våra sätt att leva upp till desamma. Utifrån en 
inventering av våra karriärmål står det klart att olika gruppmedlemmar kommer ha olika 
fokus på uppgifterna i modellen. Då förståelsen för en uppgift ökar kommer 
förhållningssättet till den att förändras och troligen kompletteras. I framtiden förefaller det 
vara mer intressant att diskutera hur vi på olika sätt utvecklat modellen än på vilket sätt den 
fortfarande är relevant. Vi eftersträvar att träffas om några år för att ta del av varandras 
synsätt och diskutera hur Managementprogrammet satt spår i oss. 

4.2 Hur skall managern skapa det goda arbetet? 
Bruzelius & Skärvad har utifrån ett flertal studier utförda på 1970-talet ställt samman vilka 
förutsättningar människor vill arbeta under. Författarna menar att sju punkter ger uttryck för 
det goda arbetet, ett begrepp som försökt förklaras och definieras sedan 1930-talet: 
 

• Säkerhet, trygghet och respekt 
• Omväxling 
• Självständighet 
• Helhetssyn 
• Feedback 
• Samarbete med andra 
• Lär- och utvecklingsmöjligheter 

 
Det har gått flera decennier men vi upplever punktuppställningen lika aktuell idag som när 
undersökningarna utfördes. Trots alla nya teorier och utvecklingsprogram tampas managers 
med samma frågor som när undersökningarna utfördes. Vi tror inte att punkterna ger uttryck 
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för några eviga sanningar utan att behoven de ger uttryck för är svåra att identifiera och 
tillfredsställa. Dessutom är ett sådant arbete resurskrävande och det måste ifrågasättas om de 
anställdas tillfredställelse leder till högre intäkter än de kostnader tillfredställelsen kräver.  
 
Som manager handlar det inte bara om att ge utan också om att få utbyte av arbetet. Vi ställer 
oss frågande till managers som enbart pläderar för att ge de anställda mervärden. Vi anser att 
medvetenheten om de egna drivkrafterna är en förutsättning för att förstå de anställda. Det 
måste finnas ett sätt att skapa goda arbetstillfällen för de anställda samtidigt som managern 
själv ges ett gott arbete. Den lärande organisationen är möjligtvis lösningen på detta gamla 
problem. 

4.3 Managern och den lärande organisationens förutsättningar 
I bakgrunden till denna rapport illustrerades att synen på management förändras med tid, rum 
och individuella utgångspunkter. Genom att reflektera kring vår lärprocess har vi upptäckt att 
såväl gamla som nya teorier kan tillämpas på vår managementförståelse. Mycket av denna 
förståelse har hämtats från ett kunskapsintensivt företag av individer med en stor teoretisk 
men liten praktisk erfarenhet. Vi utgör en samling människor som vill lära och bidra med 
kunskap. Även om inte alla människor väljer att studera på universitetet tror vi att människor 
generellt sett vill vara kompetenta och under vårt projekt har vi lärt oss motivera informanter 
att bidra med de kunskaper de har. Som managers vill vi fortsätta vårt lärande och låta våra 
medarbetare utvecklas. Vårt förhållningssätt till anställda stämmer alltså överens med 
McGregors (1960) teori Y. Det är en utgångspunkt vi tror är nödvändig för att individer skall 
eftersträva livslångt lärande och managers ska eftersträva lärande organisationer, vilka Senge 
(1990, s 23) definierar som: 
 

“Organizations where people continually expand their capacity to create the 
results they truly desire, where new and expansive patterns of thinking are 
nurtured, where collective aspiration is set free, and where people are 
continually learning how to learn together.” 

 
Den uppmålade bilden är idealistisk och det är medvetenheten om det som gör att vi anser att 
managern skall eftersträva den snarare än tro att han eller hon verkar i den. De lärdomar vi 
gjort under terminen kommer att hjälpa oss i vår strävan att skapa lärande organisationer. 
Den lärande organisationen överlever sina kreatörer och skapar värde för sina intressenter 
genom att fatta kloka beslut i sin navigering. Som strateg gäller det att utforma planer som 
tar hänsyn till plötsliga omvärldsförändringar såväl som interna resurser. Insikten om att 
detta är besvärligt och troligen skapar resursgap måste kommuniceras till chefen. Chefen har 
en viktig uppgift i att avsätta resurser till ett implementeringsarbete som kan överbrygga 
dessa gap. Ledaren har i sin tur en viktig uppgift i att försöka möta de anställda utifrån sina 
olika förutsättningar för att skapa ytterligare incitament för att de anställda skall känna sig 
motiverade för att prestera mycket. Den lärande organisationen byggs upp av individer som 
motiveras av lärande samtal där konflikter och misstag betraktas som viktiga medel för att nå 
framgång. Att skapa en företagskultur som genomsyras av företagets värderingar och strävar 
mot att bli en lärande organisation är en viktig uppgift för strateger, chefer och ledare.  
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Vi tror inte att en organisation kan bli mer lärande än dess byggstenar. Även om vi utgår från 
att människor vill bidra till det gemensamma lärandet är det viktigt att det lärande som sker 
stämmer överens med företagets strategier. Under höstens arbete har vi förvisso arbetat efter 
devisen ”individuell utveckling genom gemensam insikt” men framförallt kommit till insikt 
om att den gemensamma utvecklingen kräver individuell insikt. Vi har kunnat peka på att 
olika organisationsformer och företagskulturer ger olika förutsättningar åt de anställda att nå 
individuell insikt. De människor som inte ges förutsättningar att känna sig motiverade att 
utveckla sina arbetsroller kommer inte heller eftersträva livslångt lärande som främjar 
företagets strategi. Det gör att människor i praktiken inte alltid eftersträvar att bidra till det 
gemensamma lärandet. En organisation som inte tillåter kreativa lösningar, ser nyttan av 
konflikter och att rutiner trotsas kan inte bli lärande. Managers i sådana organisationer 
kommer att ha svårt att fatta kloka beslut i navigationen och lägga liten vikt på att skapa 
incitament för att maximera de anställdas motivation. De får antagligen en människosyn som 
stämmer överens med McGregors (1960) teori X och därmed viktiga uppgifter i att bevaka 
att arbetet utförs enligt företagets regler och försöka föra de anställda i en riktning snarare än 
att låta dem finna egna vägar. Svårigheterna med att ändra riktning på flocken och ge de 
anställda förutsättningar att klara av en sådan omdirigering när omvärlden ställer krav på det 
är uppenbara. Samtidigt som den uppmålade bilden förefaller pessimistisk utifrån visionen 
om den lärande organisationen är den viktig att måla eftersom att den ger en realistisk bild av 
hur management bedrivs i många företag.  
 
Vi menar att managern skall ta sig an uppgiften att utifrån realiteten sträva mot det egna, de 
anställdas och organisationens lärande genom klara mål (navigation) som förankras 
(kommunikation) och görs uppnåeliga genom gemensam kompetens och förståelse 
(motivation). Med en sådan ambition kan managern låta allt fler ta del av det goda arbetet. 
En manager som utvecklar detta förhållningssätt till sitt arbete kommer själv att vara 
drivande i det egna livslånga lärandet och därigenom nå individuella insikter – grunden för 
gemensam utveckling. 
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