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1 Inledning 

Allt fler företag i dagens näringsliv lever på att sälja kunskap och erfarenhet i en eller annan 
form. Det kan exempelvis vara traditionella IT-konsultföretag, revisionsbyråer, reklambyråer 
eller läkemedelsföretag. I samband med en allt snabbare förändringstakt hos omvärlden 
avseende såväl tekniska framsteg som ökade krav från konkurrenter och kunder ställs högre 
krav på dessa kunskapsföretag. För att överleva i längden och även kunna attrahera och 
behålla duktiga medarbetare måste dessa företag ha en förmåga att allt snabbare samla in 
information om nya trender och utvecklingstendenser, marknadens inriktning, kundernas 
efterfrågan och nya personalbehov. Därefter bör de, helst snabbare än konkurrenterna, 
anpassa sin verksamhet efter denna information på ett effektivt sätt. Denna utveckling ställer 
naturligtvis höga krav på kunskapsföretagens förmåga att tillvarata medarbetarnas kreativitet 
och innovationsförmåga i syfte att skapa en lärande organisation. Även flera akademiska 
undersökningar1 pekar på vikten av varaktigt lärande för överlevnad hos kunskapsföretag eller 
som Senge uttrycker saken ”over the long run, superior performance depends on superior 
learning”2 (s. 288). 

I samband med arbetet att skapa en lärande organisation finns det sannolikt ett antal viktiga 
faktorer och kritiska områden som blir viktiga att fokusera på i syfte att underlätta och 
möjliggöra förmågan till lärande. Samtidigt kommer det antagligen att finnas egenskaper och 
arbetssätt som motarbetar eller försvårar förmågan till lärande i ett kunskapsföretag. 

1.1 Syfte och problemformulering 
Denna uppsats avser att belysa några av ovanstående kritiska områden för framgång inom 
området lärande genom att analysera hur Tetra Pak, IBM, Deloitte & Touche och SEB arbetar 
för att skapa lärande organisationer. Vidare kommer en jämförelse att göras mellan 
fallföretagen samt avseende hur deras arbete överensstämmer med några av de akademiska 
teorier som finns inom området lärande. 

1.2 Avgränsning 
Analysen omfattar endast privatägda kunskapsföretag med uttalat internationell verksamhet. 
Mindre, lokala kunskapsföretag, kunskapsföretag i offentlig regi och andra typer av 
kunskapsföretag har valts bort då författarna inte haft någon tillfredsställande tillgång till 
denna typ av företag. Vidare har endast personer i någon form av ledande befattning 
intervjuats. Även om det hade skapat ett mervärde till analysen att dessutom samla 
information från personer i mer operativa roller har detta inslag valts bort av tidsskäl. 

                                                           
1de Geus, A.P. (1988). 
2 Senge. P.M. (1990). 
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2 Metod 

I detta avsnitt presenteras tillvägagångssätt för att komma fram till slutsatserna. Områden som 
tas upp i kapitlet är: ”Metodval och angreppssätt”, ”Tillvägagångssätt”, ”Fallstudie”, ”Urval 
och intervjusituation”, ”Tolkning och bearbetning av data” samt ”Etiska och moraliska 
aspekter”. Metoddelen avslutas med en kritisk granskning av de källor som ligger till grund 
för uppsatsen. 

2.1 Metodval och angreppssätt 
Vid val av metod är det viktigt att både ta hänsyn till valet av ämnesområde och hur 
frågeställningen är utformad. Med tanke på att frågeställningen bygger på hur 
kunskapsföretag arbetar för att nå en ”lärande organisation” behöver vi skapa en djupare 
förståelse och närhet till de organisationer som har valts ut för intervju och observation. Det 
handlar om att få en helhetsbild av organisationen om hur de arbetar med att nå en lärande 
organisation. Att försöka se på fenomenet inifrån och göra en jämförelse mellan de olika 
kunskapsföretagen. 

Genom att använda en kvalitativ ansats får den som intervjuar en större flexibilitet vid själva 
intervjutillfället, vilket ger möjligheten att rätta till frågeställningen eller ta upp frågor som 
kan ha glömts bort.3 Den hermeneutiska förståelsen, som har sin grund i den kvalitativa 
ansatsen, handlar om att forskaren analyserar delar av helheten, återskapar helheten och slutar 
när personen nått förståelse.4 En forskare med hermeneutiskt förhållningssätt börjar med att 
närma sig problemformuleringen subjektivt utifrån sin egen förståelse. Att ha känslor och 
skapa en förståelse med hjälp av intryck och kunskap ska ses som en tillgång, inte ett hinder, 
för att få grepp om forskningsproblemet. Här går det alltså att använda sig av sin egen 
förståelse som ett verktyg vid tolkningen av det empiriska material som intervjuerna ger.5  

I diskussioner kring hermeneutiken talar Holme och Solvang6 men även Kvale7 om de 
hermeneutiska cirklarna. Modellen bygger på två cirklar som ständigt växelverkar men även 
påverkar varandra inbördes. Cirklarna utgör två skilda delar av forskningsprocessen. Den 
kognitiva cirkeln har sin utgångspunkt i förförståelsen. Här måste den frågeställning som 
utgår från teorin prövas i det som ska undersökas, i detta fall kunskapsföretagen. Forskarna 
ska sedan försöka nå en så korrekt och komplett bild av hur kunskapsföretagen ser på sin 
situation som lärande organisation. Det empiriska materialet är på så vis ostrukturerat och 
behöver bearbetas för att få en bra förståelse om vad som är kärnpunkterna och det viktiga i 
det empiriska arbetet. Utifrån det empiriska materialet kan sedan nya frågeställningar och 

                                                           
3 Holme, I., & Solvang, B. (1997). 
4 Kvale, S. (1997).  
5 Patel, R., & Davidson, B. (1994).  
6 Holme, I., & Solvang, B. (1997). 
7 Kvale, S. (1997). 
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förståelse skapas. Det kan sägas ske en slags växelverkan mellan författarna och 
kunskapsföretagen och tillsammans kan det skapas en trovärdig föreställning. Det färdiga 
materialet blir till genom sociala processer och genom forskarnas tolkningar. 

Den andra cirkeln är en normativ cirkel som utgår från de förutfattade meningar som 
forskarna har. Här handlar det om att ställa sig kritisk till de föreställningar och förutfattade 
meningar som forskarna har och gå ett steg längre. Även här uppstår på så vis ett växelspel 
mellan forskare och kunskapsföretaget. Målet med de hermeneutiska cirklarna är att nå bättre 
kunskap som går utöver våra tidigare föreställningar, fördomar och uppfattningar (a.a.). 

Thomsson8 talar om att det inte går att förstå helheten om det inte finns någon insikt av 
delarna och där det omvända också gäller där delarna inte går att förstå utan den helhet som 
de ingår i. Förståelse och förklaring som leder till tolkning är vad hermeneutiken bygger på 
menar Thomsson. 

Den kvalitativa ansatsen möjliggör tre olika inriktningar för att nå frågeställningen; en 
deduktiv, en induktiv inriktning eller en inriktning mot abduktion. Den deduktiva inriktningen 
innebär att forskaren utgår från principer och befintliga teorier för att sedan dra slutsatser. Ur 
den befintliga teorin härleds hypoteser som sedan empiriskt prövas. Vid en induktiv inriktning 
däremot, handlar det mer om att följa ”upptäcktens färd”. Att intervjua och observera 
organisationer utan att ha en förankrad teori. Istället utformar forskaren en teori med hjälp att 
det empiriska underlaget. Abduktion kan sägas ha både en del av induktion och deduktion, 
alltså en kombination av de båda inriktningarna. Vid abduktion används teorier och 
referensramar för att sedan nå djupstrukturer och skapa förståelse med hjälp av tolkningen och 
den förståelse som skapats genom det empiriska materialet.9 Denna uppsats har utgått från en 
abduktiv inriktning. 

2.2 Tillvägagångssätt 
Materialet som används i uppsatsen är både primär- och sekundärdata hämtade ur olika 
informationskanaler. Liknande forskning inom ämnet har studerats, men även teoretisk 
litteratur som finns ute på marknaden inom ämnena kunskapsföretag men framförallt lärande 
organisationer. Litteraturen består av sekundärdata och kunskap som redan existerar. Det 
empiriska materialet används på så vis för att skapa en större förståelse och där paralleller kan 
dras mellan vad som har tolkats under intervjuerna. 

Artiklar som tar upp ämnet har även valts ut för att följa de senaste rönen. Uppsatsen bygger 
på empiriskt material som genomförts utifrån intervjuer med IBM, SEB, Deloitte & Touche 
och Tetra Pak. Intervjuerna är uppsatsens primärdata och används för att få en djupare 
förståelse för hur organisationer arbetar med området lärande organisationer och med hjälp av 
det empiriska materialet göra jämförelser mellan organisationer. 

                                                           
8 Thomsson, H. (2002). 
9 Alvesson, M., & Sköldberg, K. (1994). 
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2.3 Fallstudie 
De företag som har intervjuats är uteslutande privata och kan kategoriseras som 
kunskapsskapande organisationer. Intervjuerna bygger på standardiserade frågor som 
utarbetats i förväg med förbehåll för ändringar under intervjuns gång, vilket gör att 
intervjuerna kan benämnas som semistrukturerad. Detta har möjliggjort ändringar av frågorna 
eller kompletteringar med andra frågor10. Ett frågeformulär fanns som grund vid intervjun 
men samtidigt fanns friheten och möjligheten att kunna ställa följdfrågor som förtydligade 
och utvecklade svaren. 

Vid intervjuerna medverkade två stycken vilket gav två olika uppfattningar om 
intervjusituationen. En diktafon användes vid de intervjutillfällen, där möjligheterna gavs, i 
syfte för att skapa maximal koncentration under intervjun. Därmed underlättades för de som 
intervjuade att följa intervjun med följdfrågor som på så vis skulle skapa en större förståelse 
av materialet. Vid de tillfällen där diktafon inte använts kan lätt information gå förlorad 
eftersom anteckningar görs på det som anser viktigt och kan på så vis missa information som i 
första anblick inte verkar relevant11. För att minimera problemet att missa information då 
diktafon inte använts antecknade båda personerna som deltog under intervjun.  

För att vidare undvika oklarheter och missförstånd eftersträvades intervjufrågor som var 
öppna, klara, korta och utan negationer. Andra viktiga saker som beaktades är att under 
intervjutillfällena försöka ha ögonkontakt med personen som intervjuades och att komma med 
följdfrågor som visade på intresse och för att kontrollera att frågan uppfattas korrekt. Det 
gällde också att styra intervjun så att ämnet lärande organisationer följdes och att intervjun 
inte kom in på väl så intressanta, men för uppsatsen irrelevanta ämnen. Kroppsspråket är 
också något som intervjuaren måste vara medveten om. Här förekommer risk att 
kroppsspråket sänder ut signaler som påverkar den intervjuade att inte gå djupare in på ämnet 
eller som får uppfattningen att intervjuaren inte är intresserad. Genom att visa intresse och 
engagemang ger ofta den intervjuade mer information än annars (a.a.). 

Gruppens medlemmar har sedan tidigare erfarenhet av att intervjua personer vilket ledde till 
att det inte fanns något större behov av att träna på intervjuteknik innan intervjuerna gjordes 
ute på fallföretagen. Eftersom intervjun baserades på semistrukturerade frågor är det svårt att 
exakt återge frågeformuläret eftersom de inte sett likadana ut vid de olika intervjutillfällena. 

2.4 Urval och intervjusituation 
De företag som har valts ut för intervjuer är SEB, Deloitte & Touche, IBM och Tetra Pak. 
Företagen är utvalda för att få en acceptabel bredd av olika typer av kunskapsföretag i olika 
branscher men som ändå till viss del kan ses som lika. Kunskapsföretagen är privatägda och 
med en ganska uttalad internationell verksamhet. De mindre, lokala kunskapsföretagen, 
kunskapsföretag i offentlig regi och andra typer av kunskapsföretag har valts bort. Syftet är att 
med detta empiriska material kunna göra jämförelser mellan kunskapsföretagen och öka vår 
förståelse för olika faktorer som påverkar lärande i kunskapsföretag. 

                                                           
10 May, T. (2001).  
11 Kvale, S. (1997). 
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Intervjufrågorna skickades till intervjupersonerna i förväg. Den generella uppfattningen om 
intervjuerna var att de skedde med en avslappnad attityd och där det inte existerade någon 
tidspress. Samtliga intervjupersoner erbjöd möjligheten att kontakta dem igen om det uppstod 
frågor under uppsatsarbetets gång inom ämnet. Vår allmänna uppfattning är att intervjuerna 
fungerat tillfredsställande och att vi har fått tillgång till den information som vi behövde för 
vårt arbete. 

2.5 Tolkning och bearbetning av data 
I detta avsnitt tas agerade upp i delen med tolkning och bearbetning av den empiriska 
materialet men även några ord gällande reliabiliteten, validiteten och generaliseringen. 

Efter genomförd intervju skrevs materialet ut ordagrant vid de tillfällen där diktafon använts. 
Vid övriga intervjuer gjordes två olika tolkningar av intervjun var för sig för att sedan göra en 
jämförelse mellan de olika bidragen för att få så korrekt empiriskt material som möjligt. 
Materialet strukturerades sedan om till en text som gav en överblick av det empiriska 
materialet. Intervjuerna skrevs ut så ordagrant som möjligt för att sedan jämföras med 
varandra i gällande uppfattningar, reflektioner som uppmärksammats. Därefter bearbetades 
texten för att få en mer formell struktur där upprepningar och material som inte var relevanta 
för vår uppsats togs bort. 

Reliabiliteten och validiteten kanske inte alltid benämns vid kvalitativa intervjuer eftersom 
personerna som intervjuar blir mätinstrumentet för reliabiliteten. Författare menar också att de 
bör utelämnas eftersom det kommer från en annan kunskapsteoretisk tradition. Dock menar 
Thomsson att det vid en kvalitativ undersökning är viktigt att söka efter begreppsvaliditeten 
och ge ett resonemang för uppsatsens trovärdighet och giltighet. Det gäller att argumentera för 
hållbarheten och bevisa att uppsatsen verkligen har studerat och tolkat det som uppsatsen 
ansetts undersöka12. 

Thomsson menar vidare att en kunskap inte kan visa en objektiv existens och att man aldrig 
kan ge någon säkerhet för vetenskaplig sanning (a.a.). Även Alvesson och Sköldberg13 tar upp  
sanningsbegreppet och menar att forskaren bör ställa sig frågan ”vad betyder detta?” istället 
för att bara se vad det empiriska materialet kan användas till. Det som är viktigt i 
sammanhanget, menar Alvesson och Sköldberg, är tolkningen och hur den är uppbyggd. Även 
Kvale14 tar upp vikten av att ifrågasätta det tolkade resultatet, att kritisk granska uppsatsens 
analyser. Kvale tar även upp att vikten av att välja urvalsfrågor och intervjumetod så att det 
som ska undersökas verkligen är det som undersöks. Vidare måste de frågor som ställs till 
företagen vara formulerade på ett sådant sätt att det svarar på det som undersökningen vill ha 
fram. 

Patel och Davidson menar att tillförlitligheten är i hög grad relaterad till intervjuarens och 
observatörens förmåga. Det enda möjliga är att mäta internbedömarreliabilitet genom att det 

                                                           
12 Thomsson, H. (2002). 
13 Alvesson, M., & Sköldenberg, K. (1994). 
14 Kvale, S. (1997). 
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alltid är två som närvarar vid intervjutillfällena. Tolkning av data görs sedan fristående av 
varandra för att sedan jämföras. Vid lika resultat kan man konstatera en högre reliabilitet15. 

Eftersom det inte förekommit flera undersökningar på varje företag kan inga betydande 
generaliseringar göras till företagen som intervjuats eller andra likvärdiga kunskapsföretag. 
Det empiriska materialet ska istället ge en inblick hur företag kan arbeta mot en lärande 
organisation och där jämförelse görs mellan företagen för att se skillnader och likheter. Det 
ska även ses som ett intressant bidrag för fortsatt forskning inom ämnet lärande där större 
urvalsgrupper och intervjuer görs. 

2.6 Etiska och moraliska aspekter 
Intervjupersonerna upplystes att deras uppgifter skulle behandlas konfidentiellt. Detta för att 
den intervjuade skulle känna sig trygga i att uttrycka såväl positiva som negativa upplevelser 
och idéer om företaget. Samtidigt påpekades att uppsatsen även kommer bli en offentlig 
handling. 

2.7 Källkritik 
Sekundärdata består av teoretisk material som litteratur och artiklar. Vad gällande 
sekundärdata är det viktigt att tänka på att materialet är sammanställt av andra och är på så vis 
redan präglat av en viss partisk och subjektiv syn. Därför gäller det att förhålla sig kritisk och 
försöka ge en mångsidig bild av de teorier som uppsatsen tar upp i ämnet lärande organisation 
och kunskapsföretag. 

Intervjuerna som gjorts ute på organisationerna är uppsatsens primärdata. Materialet som 
kommer ifrån intervjuerna ska i största mån spegla hur det ter sig i verkligheten på de olika 
organisationerna. Dock kan det som intervjupersonen säger lätt tolkas av de personer som gör 
intervjun utifrån deras egna föreställningar. Ett annat perspektiv som också bör tas upp vad 
gällande intervjuerna är att de som intervjuas kan försköna och visa upp en bild som är bättre 
än vad den egentligen är i verkligheten. Eftersom det i de flesta intervjuer kom fram negativa 
aspekter som de intervjuade poängterade, är den generella uppfattningen att någon försköning 
inte förekommit i någon större utsträckning. Dock bör frågan ändå tas i beaktande. 

Eftersom företagen är välkända finns det en möjlighet att åsikter redan fanns om företaget 
innan intervjun gjordes. För att minimera denna risk var det, som ovan nämnts, två personer 
som deltog vid intervjuerna. 

Jämförelser av det empiriska materialet inom de olika organisationerna var möjligt endast 
med IBM eftersom det var det enda företag där det gjordes mer än en intervju. 

                                                           
15 Patel R., & Davidson B. (1994).  
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3 Teoretisk referensram - Den lärande 
organisationen 

En teoretisk referensram är nödvändig för att snabbt sätta in läsaren i de teoretiska begrepp 
som används i analysen. Se därför denna del av uppsatsen som antingen en uppfriskning av 
tidigare inhämtad kunskap inom området eller som en genväg till snabbare och bättre 
förståelse av de analyser som senare görs.  

3.1 Vad är kunskap? 
För att förstå vad kunskap är, börjar såväl Sveiby16 som Davenport och Prusak17 med att 
diskutera begreppet information som i sig anses vara utan värde och det är inte förrän den 
bearbetas av individen som informationen får ett värde. Davenport och Prusak definierar 
kunskap som "a fluid mix of framed experience, values, contextual information, and expert 
insight that provides a framework for evaluating and incorporating new experiences and 
information." (s. 5) De menar att kunskapen skapas i individens sinne. Nonaka18 säger att 
kunskap är mer än bara bearbetning av information. Han säger att kunskapen även innefattar 
att locka fram individens "subjective insights, intuitions and hunches" så att de kan testas och 
användas av hela organisationen. På så sätt skapas ny kunskap. 

För att kunskapen även ska bli värdefull för organisationen krävs det att ”rätt man är på rätt 
plats” så att dennes kunskap kommer till sin rätt. Tillgång på kunskap i sig räcker inte, det 
gäller att bearbeta den och kunna använda den för att skapa nya problemlösningar och 
tjänster, men även i organisationsstrukturer och nya samarbetsformer mellan leverantör och 
kund. 

Kunskapsbegreppet utvecklas ytterligare med hjälp av Wikström et al19. Informationen 
definieras här som den objektiva kunskapen som svarar på frågorna vad, vem och var. Den är 
små delar som först sammansatta och bearbetade av individen blir kunnande. Kunnande anses 
ofta vara tyst kunskap, den inbäddade kunskapen som inte går att beskriva i ord. Med 
förklaringen som svarar på varför är vi tillbaka i den objektiva kunskapen. Förklaringarna 
finns i böcker, vetenskapliga artiklar. Den hjälper till att lösa problem, men det är inte förrän 
kunnandet ofta med hjälp av förklaringen övergår i förståelse och åter blir individbundet som 
det kan talas om att ny kunskap bildas, att det händer något dynamiskt. Det är i överföringen 
från ”tacit knowledge” till ”explicit knowledge” som dynamik uppstår. 

                                                           
16 Sveiby, K-E., & Risling, A. (1986). 
17 Davenport T.H., & Prusak L. (2000). 
18 Nonaka, I. (1996). 
19 Wikström, S., et al (1994). 
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3.2 Vad är ett kunskapsföretag? 
Själva begreppet kunskapsföretag är relativt nytt även om namnet har funnits ett tag. Enligt 
Granberg20 var Etzoni en av de första att ta upp kunskapsföretag och Etzoni menar att 
kunskapsföretag är en professionell organisation. En annan person som tar upp 
kunskapsföretag är Alvesson21 som menar att ordet har starkt inflytande och anseende, men 
poängterar att det finns ett problem med begreppet. Kunskap är ett oklart begrepp och 
Alvesson menar att alla företag i viss mening bygger på någon slags kunskap. 

Sveiby och Risling22 betonar också att kunskapsföretag inte bara bygger på teoretiska 
kunskaper utan att det är viktigt med en erfarenhetskunskap för att skapa framgång på 
marknaden. Detta är något som också diskuterats av Ekstedt.23 

Det renodlade kunskapsföretaget har ibland karaktären av en byrå med få anställda som mer 
liknar en sammanslutning där var och en har hand om sina kunder, sin kunskap och enda 
anledningen till att de anställda är tillsammans är för att dela lokaler, utrustning eller för att de 
kanske är arbetskamrater sen tidigare. Byrån skulle kunna kategoriseras som ett nätverk av 
individer med samma yrke. Det finns, enligt Sveiby24, i vissa situationer en risk att dessa 
byråliknande organisationer blir relativt kortlivade då de kan sakna långsiktiga strategier och 
arbetar mer i kortsiktiga projekt. Det är först när företagen lyckas kombinera det kortsiktiga 
tänkandet med strategier och mål som företagen blir en professionell organisation med större 
chans till överlevnad. 

3.3 Definitionen på lärande och den lärande organisationen 
Lärandet i arbetslivet är en del av den dagliga verksamheten. Att skapa en lärmiljö ger enligt 
Dalin25 motivation till nytt lärande genom krav och utmaningar, yrkesmässigt och mänskligt 
stöd under lärprocessen när det behövs, samt möjligheter att använda den kompetens som 
utvecklas. Många företag satsar pengar på att utbilda sina medarbetare utan att tänka på att 
förankra en bra lärmiljö på arbetsplatsen.  Dagens företag behöver skapa en förståelse av den 
goda lärmiljön och förstå och se var svagheterna är i den egna miljön för att kunna satsa på att 
vidareutveckla den i önskad riktning. 

Dalin definierar lärande som:  

"[…] de processer som leder till att individen får nya kunskaper, färdigheter 
eller attityder, och eventuellt också förändrar eller förstärker sina mönster." 
(s. 86)26  

Organisationslärandet är vidare "en gemensam lärprocess bland organisationens medlemmar". 
Exempel på denna process är "när alla måste anpassa sig till ett nytt organisationsmönster 
                                                           
20 Granberg, O. (1996). 
21 Alvesson, M. (1992). 
22 Sveiby K-E., & Risling, A, (1986).  
23 Ekstedt, E. (1988).  
24 Sveiby K-E. (1990). 
25 Dalin, Å. (1997). 
26 ibid 
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eller nya och genomgripande rutiner […] när medlemmarna diskuterar sina erfarenheter från 
livet i organisationen, analyserar den, kommer överens om förändringar och genomför dessa." 
(s. 86).  

Att arbeta mot en lärande organisation är ett sätt att arbeta långsiktigt och enligt Granberg 
och Ohlsson definieras den lärande organisationen, enligt följande27: 

”Den organisation som skapar goda förutsättningar för medarbetarnas 
lärande och som tillvaratar detta lärande och som nyttiggör detta lärande i 
organisationens strävan att påverka och anpassa sig till omvärlden." (s.33). 

Många av dagens företag pratar om vikten av att skapa lärande i organisationen. Teorier 
poängterar olika faktorer för att nå en lärande organisation som nedan kommer att presenteras. 

3.4 Att få kunskap genom handlande 
Pfeffer och Sutton28 talar om att det existerar ett gap mellan insikt och handling. Han anser att 
det gäller att omvandla kunskapen om hur företagets verksamhet ska förbättras och vilka 
åtgärder som överensstämmer med denna kunskap. Förståelse för vad som förhindrar att 
kunskaperna omsätts i handling och hur vissa företag har övervunnit dessa hinder blir 
avgörande för kunskapsföretagets övergång till en lärande organisation. Författarna finner det 
största hindret vara ett ledningssystem och ledarskapsrutiner där ledningen misslyckas ta till 
vara på personalens talang, insikt och motivation. Något som även Boud och Garrick 29 tar 
upp, och menar att ledarna måste motivera sina medarbetare och undanröja eventuella hinder.  

Ledarna skall, enligt Pfeffer och Sutton30 försöka skapa en kultur som värdesätter kunskaper, 
både att finna och överföra kunskaper och att agera i enhetlighet med dem. Ledarnas 
viktigaste uppgift blir att omvandla kunskaper till konkreta åtgärder, att skapa miljöer och 
normer för att bidra till den miljö där medarbetarna agerar utan rädsla för att göra fel och där 
ledningen värdesätter delgivande av varandras kunskaper. Ett ledarskap som grundar sig på en 
filosofi som värdesätter ”handlingskraft” och inlärning genom handlande. 

Senge31 men även Garratts, (refererat från Söderström32) menar också att det är främst 
ledarskapsrollen som påverkar och skapar en lärprocess. Det gäller, enligt Senge, att få utökat 
fokus på mer svårdefinierade inslag som att skapa en gemensam vision och föra upp 
motsättningar till ytan. Kort sagt en roll som skapar förutsättningar för medarbetare att 
kontinuerligt expandera sina förmågor att skapa och påverka sin och organisationens framtid. 
Ett steg i detta arbete är att skapa en miljö där personalen har möjlighet att överföra kunskap 
genom att medarbetarna får testa nya vägar och där misslyckanden ses som en lärdom. Vikten 
av att kunna få misslyckas tar även Peters och Waterman (refererat i Jacobsen och Thorsvik33) 

                                                           
27 Granberg, O., & Ohlsson, J. (2000). 
28 Pfeffer, J.,& Sutton, R.I. (2000). 
29 Boud, D., & Garrick, J. (1999).  
30 Pfeffer, J.,& Sutton, R.I. (2000). 
31 Senge, P.M. (1990). 
32 Söderström, M. (1996). 
33 Jacobsen, D,I., & Thorsvik, J. (1995). 
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upp och menar att företag bör lägga vikt vid experimenterande och lek för att på bästa sätt 
skapa sig erfarenheter. 

I en artikel av Pfeffer34 poängterar han att det är viktigt att skapa konkurrensfördelar för 
organisationen, att göra det möjligt för medarbetarna att använda kunskapen på ett sätt som 
inget annat företag gör. Pfeffer menar här att företaget måste arbeta för att omvandla 
kunskapen till konkreta åtgärder där medarbetarna lär sig med hjälp av egna handlingar. Vad 
företaget behöver göra är att låta medarbetarna skaffa kunskaper främst genom att verkligen 
utföra själva uppgiften med övning, handlande och även ett visst mått av misslyckande samt 
att låta den formella utbildningen stå för den mindre delen. Det handlar främst om att handla 
istället för att bara tala och tänka. Här har ledningen en viktig uppgift i att genom sitt eget 
handlande visa att de menar allvar i uppmuntrandet av en lärande organisation som accepterar 
de anställdas misstag och felsatsningar. Genom att sträva mot en handlingskultur där 
ledningen förstår att inlärning sker med en viss del misslyckande, där personalen inte är rädd 
för att göra fel, där ledningen låter personalen göra fel bara de står för dem och att de lär sig 
av sina misstag så att de inte begår samma misstag två gånger. Att skapa en förlåtande miljö 
och även ta vara på idéer som kanske inte vid första anblicken ser allt för lysande ut och förstå 
att även de kan lära oss något. 

Däremot menar Czarniawska-Joerges (refererat från Jacobsen & Thorsvik35) att företaget bör 
bortse från tidigare erfarenheter och anser att medarbetarna bör bortse från lika väl som att 
lära sig av sina erfarenheter för att skapa ny lärdom, detta för att skapa en levande 
organisation 

Argyris och Schön36 lägger också stor vikt vid erfarenhetsbaserat lärande. De anställdas 
misslyckande skall inte föraktas utan ses som en potential för framgång. Författarna säger 
vidare att organisatoriskt lärande inte är det samma som att enstaka individer i organisationen 
lär sig något nytt. Nya idéer får ingen genomslagskraft om de inte sprids i hela 
organisationen. Därför är det oerhört viktigt att det finns kanaler för att kommunicera nya 
idéer. 

3.5 Ledarskapets viktiga roll 
Om vi går tillbaka till Senge37 anser han vidare att ledarskap även måste förändras från den 
traditionella funktionen med fokus på intern kontroll och på de belöningssystem som endast 
värderar medarbetare som följer regler och mål uppsatta av andra. Ledarskapet bör även 
stimulera medarbetarens nyfikenhet, kreativitet och naturliga vilja att lära sig och utvecklas. 

Allt för ofta har ledarens roll för starka inslag av ”den som fattar alla strategiska beslut och 
uppmuntrar trupperna”. Ledarskapet i lärande organisationer får ett utökat fokus på mer 
svårdefinierade inslag som att skapa en gemensam vision och att föra upp såväl spänningar 
som motsättningar till ytan. Kort sagt en roll som skapar förutsättningar för medarbetare att 

                                                           
34 Pfeffer, J. (1989). 
35 Jacobsen, D,I. & Thorsvik, J. (1995). 
36 Argyris, C., Putnam, R., & McLain, D. (1990). 
37 Senge. P.M. (1990). 
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kontinuerligt expandera sina förmågor att skapa och påverka sin och organisationens framtid 
(a.a). 

Senges ’nya’ ledarskap startar med att skapa en kreativ spänning i organisationen. Kreativ 
spänning är avståndet mellan medarbetarnas bild av ’var de vill vara’ (visionen) och ’var de 
befinner sig i nuläget’ (verkligheten). Denna kreativa spänning minskas genom att antingen 
nuläget flyttas mot visionen eller att visionen anpassas till nuläget. I allt för många fall 
fokuserar organisationer på att genomföra en analys av nuläget för att skapa incitament för 
förändring. Detta är normalt inte tillräckligt. För att skapa långsiktiga incitament för 
förändring krävs både en ingående förståelse av nuvarande situation och en vision av en 
attraktiv och möjlig framtid att så att säga färdas emot. 

De nya kraven på ledare i lärande organisationer beskriver Senge som tre olika roller där den 
första är ledaren som designer. Denna roll innebär att arbeta med den organisatoriska 
infrastrukturen och den sociala arkitekturen på ett effektivare sätt. Detta är områden som är 
svåra att få grepp om. Ledaren måste försöka se de samband och händelser som skapar 
konsekvenser runt om i organisationen vilka försvåras av att det ofta är lång tid mellan orsak 
och verkan. Det första steget för ledaren som designer är att arbeta med att skapa 
gemensamma visioner och värderingar i organisationen. Det andra steget är att skapa policy, 
strategier och strukturer som översätter visionerna till praktisk handling och affärsbeslut. Det 
tredje steget är att skapa de processer för lärande som måste finnas som ett stöd för 
strategierna och strukturen och därmed skapa förutsättningar för medarbetarna att prova nya 
vägar och fatta rätt beslut i olika situationer. Syftet är att skapa en organisatorisk infrastruktur 
som medger genomförande av olika förändringar. Om inte dessa förutsättningar finns spelar 
det ju mindre roll om ledaren tar ett beslut om en förändring som ändå inte har några 
förutsättningar att genomföras framgångsrikt. 

Ledarens roll som lärare innebär inte en auktoritär expert som talar om för medarbetarna vad 
som gäller. Utan en som hjälper samtliga medarbetare, inklusive ledaren själv, att få nya 
insikter om verkligheten. Rollen börjar med att lyfta fram medarbetarnas bakomliggande 
föreställningar över hur saker och ting fungerar eller borde fungera. Ledaren hjälper 
medarbetarna att omstrukturera deras bild av verkligheten och undanröja mentala 
begränsningar för att se förbi olika symtom till de verkliga bakomliggande orsakerna. Ledaren 
kan influera medarbetarna att se verkligheten på tre olika nivåer där den mest ytliga är att 
enbart se kortsiktiga händelser i nuet. Nästa, djupare steg är att kunna se mönster i dessa 
enskilda händelser över tiden. Den djupaste nivån är det generativa lärandet vilket innebär en 
förmåga hos ledaren att kunna hitta orsakerna till dessa mönsters uppkomst. Alla tre nivåerna 
är lika viktiga men har olika användbarhet i syfte att planera för framtiden. 

Ledarens roll som tjänare blir att stödja och hjälpa medarbetare i det vardagliga operativa 
arbetet. Rollen flyttar därmed fokus från ledaren som en hjälte och lägger mer vikt vid det 
dagliga arbetet. Ledaren behöver då arbeta med mer vägledande frågor, skapa engagemang 
och entusiasm bland medarbetarna, undanröja hinder på vägen och göra det möjligt för 
medarbetarna att göra ett bra arbete. 

Dessa nya roller kräver delvis ny kompetens hos ledare som vill skapa lärande organisationer. 
Det räcker heller inte med att en eller ett par medarbetare har denna kompetens utan den 
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måste spridas i organisationens alla delar. Peter Senge pratar om tre kritiska 
kompetensområden: 

Att skapa visioner 

Att göra det möjligt för organisationens medarbetare att tillsammans skapa visioner som alla 
ställer upp på. Detta visionsskapande måste vara en pågående process där visionen utvecklas 
över tiden. Dagens visioner saknar ofta den vitalitet och spänning som krävs av en vision. 
Framgångsrika visioner skapas av ledare som t ex har en förmåga att uppmuntra medarbetarna 
att delta i arbetet med att definiera visionen och även kan skilja mellan negativa visioner 
(kortsiktiga och syftar till att undvika något eller ta sig ur en icke önskvärd situation) och 
positiva visioner om framtida mål. 

Att lyfta fram och utmana existerande mentala modeller 

De bästa idéerna i organisationer blir sällan realiserade i praktiken. Ofta beror detta faktum på 
att idéerna strider mot förutfattade inställningar och mentala modeller. Ledarens roll är att 
utmana dessa antaganden, eventuella försvarsrutiner och generaliserande antaganden för att 
försöka se verkligheten bakom dem. 

Det tredje kompetensområdet är ett systembaserat tänkande som beskrivs tillsammans med 
loop lärande nedan då flera beröringspunkter finns mellan dessa teorier. 

3.6 Loop lärande och vikten av ett systembaserat synsätt 
Argyris och Schön är främst kända för sina teorier om single-loop och double-loop lärande. 
Single-loop är förknippat med lärande i relation till fasta arbetsuppgifter som utförs efter 
organisationens fastställda mål medan double-loop lärande öppnar upp människors 
medvetenhet i sitt arbete 38. Flera forskare (Wolvén, 2001; Brulin & Nilsson, 1997; Granberg 
och Ohlssons 2000) hävdar vikten av double-loop lärande för att nå utveckling och förbättra 
problemlösningsförmågan hos organisationen och dess medarbetare, samt kunna möta de krav 
som omvärlden ställer på organisationen. Single-loop lärande inträffar när ett fel upptäcks och 
ändras och där medarbetarna inte ifrågasätter det rådande synsätt varför man handlade fel. Det 
kan sägas att lärandet blir ytligt, temporärt och otillräckligt. Detta lärande får även en 
konserverande effekt på organisationen. Single-loop lärande inträffar även när fel inte 
behöver korrigeras utan allt går som planerat. Det finns då en överrensstämmelse mellan de 
mål som finns uppsatta och utfallet (a.a.). 

Fokus bör istället ligga på det double-loop lärande som inträffar när utfallet inte 
överensstämmer med de ursprungliga målen. Denna brist korrigeras genom att först 
undersöka och ändra de rådande synsätten och sedan handla efter den nya uppsättningen 
normer. Det centrala är att ständigt bedöma och utvärdera gjorda val genom en öppen 
diskussion mellan likvärdiga parter. För att uppnå detta lärande krävs ett annat sätt att se på 
det vardagliga arbetet och en förmåga att gå utanför de givna ramarna (a.a.). 

                                                           
38 Argyris, C., Putnam. R., & Mc Lain, D. (1990). 



Strävan mot lärande i kunskapsföretag 
Teoretisk referensram 

 - 17 - 

Lärandet har sitt ursprung i gjorda erfarenheter, och double-loop lärande kan på så vis endast 
ske i organisationer som tillåter sina anställda att göra misstag och lära sig av dessa. Det är 
viktigt att skilja på misslyckande och misstag. Med misslyckanden menas större fel med 
eventuellt ödesdigra följder. Kommunikationen är viktig när nya idéer presenteras och 
diskuteras, för att på så sätt undvika att praktiskt göra misstagen. Det andra som talar för att 
en organisation kan uppnå double-loop lärande är det nära samarbete där medarbetarna 
rådfrågar varandra och har en öppen kommunikation (a.a.). 

Även Axelsson betonar kommunikationens betydelse för att nå en lärande organisation. 
Genom samtal kan organisationen få insikter som leder till en rad antaganden som kan verka 
som riktlinjer i organisationen. Genom dialogen kan organisationen förtydliga exempelvis 
organisationens uppgift och hur organisationen ser på omvärlden39. 

Swieringa och Wierdsma (refererat från Granberg och Ohlsson40) har utvecklat Argyris och 
Schöns inlärningsprocesser genom att skapa triple-loop lärande. Det första begreppet i 
organisatoriskt beteendet (se figur1) är regler som skapar single-loop lärande genom att dessa 
riktlinjer för arbetssättet i sin tur skall leda till att organisationen uppnår framtagna mål. 
Befattningsbeskrivningar är ett exempel där regler finns. Likvärdigheten med single-loop 
uppstår när reglerna förändras. Det andra begreppet är insikter, som jämförs med double-loop 
lärande, när de utvecklas. Insikterna omfattar betydelsen av en god organisation och 
anledningen till att regler finns. Genom att insikter uppnås kan även regler förklaras, förstås 
och utvecklas. Det tredje begreppet är principer som leder till triple-loop lärande när de 
förändras. Principer är förknippat med grundläggande antaganden som verkar i 
organisationskulturen. Swieringa och Wierdsma hänvisar till Scheins teorier om 
                                                           
39 Axelsson, B. (1996).  
40 Granberg, O., & Ohlsson, J. (2000). 

Principer (Triple Loop): Vad vi är eller vill vara 

Insikter (Double loop): 

Organisatoriskt beteende: Vad vi gör 

Vad vi vet och förstår 

Regler (Single loop): Vad vi måste och kan göra 

Figur 1. Loop lärande av Swieringa och Wierdsma (i Granberg & Ohlsson, 2000, s.75) 
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företagskultur och menar att det är ett relativt stort arbete att förändra principer som är 
anknyta i organisationskulturen. 

I en process utifrån loop lärande blir medarbetarna delaktiga och de anställda strävar efter 
kontinuerligt lärande. Genom att även praktisera utveckling visar organisationen att 
medarbetaren är en viktig resurs som kräver omsorg (a.a). 

Isaac har utvecklat en teori om praktisk dialog som gynnar kollektivt lärande genom att 
betona kollektivt tänkande och kommunikation41 precis som Axelsson gjorde ovan. Isaac 
menar att dialogen leder till triple-loop lärande eftersom att grundläggande antaganden blir 
ifrågasatta och reflekterade över. 

Ledarskapet enligt Senge42 är en viktig del i arbetet med att skapa dessa förutsättningar för 
loop lärande och ett systembaserat tänkande. Vilken kunskap som ger framgång avseende 
detta område är dock många gånger oklar och ofta svår att definiera. Senge pekar på ett antal 
viktiga egenskaper i samband med ledarskapets roll. Exempel på områden är: 

• Förmågan att skapa möjligheter för ledare och personal att fokusera mindre på dagliga 
aktiviteter och mer på underliggande trender och förändringskrafter hos företagets 
specifika marknad 

• Förmågan att se samband och inte enskilda händelser avskilda från varandra 

• Förmågan att inte skylla misslyckanden på externa faktorer då de istället kan bero på 
dåligt designade processer eller omotiverade medarbetare 

• Förmågan att skilja på detaljkomplexitet (många variabler att ta hänsyn till) och dynamisk 
komplexitet (när orsak och verkan är avskilda i tiden och när konsekvenser av ageranden 
är svåra att se) 

• Förmågan att fokusera på åtgärder som ger en hävstångseffekt dvs åtgärder som kan skapa 
signifikanta och varaktiga förbättringar om de sätts in på rätt ställe 

• Förmågan att undvika att generera lösningar på symtom och inte symtomens 
grundläggande orsaker. 

 

Detta ger en medveten strategi att försöka angripa problem på ett mer djupgående sätt och en 
insikt i att flera problem kanske bara är olika symtom på en och samma grundläggande orsak. 

Detta systembaserade synsätt som många gånger är en förutsättning för effektvit loop lärande 
kräver ofta en omfattande erfarenhet och förståelse av hur ”systemet” fungerar. Denna 
kunskap är dock svår att skaffa på kort tid. 

                                                           
41 Isaac, W. (2000).  
42 Senge. P.M. (1990). 
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3.7 Personalens medverkan och engagemang 
Senges43 teorier ovan om ledarens nya roll och den kompetens som denna rollen kräver syftar 
till att dra optimal nytta av alla medarbetares förmågor. Ledarens huvudsakliga roll blir 
således att skapa förutsättningar för medarbetarna att prestera sitt yttersta och utvecklas på ett 
sätt som kan möta omvärldens krav där alla medarbetares betydelse för organisationens 
framgång blir en central fråga. Detta ställer då också naturligtvis krav på hur organisationen 
arbetar strategiskt och operativt med Human Resource Management relaterade frågor. Human 
Resource Management ser människan som företagets viktigaste resurs och här jobbar 
företaget strategiskt för att motivera, utveckla, rekrytera och utvärdera verksamheten44. 

Pfeffer har i en artikel45 pekat på 13 faktorer som visat sig avgörande när organisationer 
strävar mot att skapa varaktiga konkurrensfördelar genom personalhantering eller Human 
Resource Management. Dessa faktorer är viktiga att beakta för ledare i en lärande 
organisation då de påverkar möjligheterna att integrera tänkande och agerande genom 
organisationens samtliga delar och därmed skapa det engagemang som behövs för att skapa 
varaktigt lärande. Dessa 13 faktorer beskrivs kortfattat nedan: 

Anställningstrygghet - Anställningstrygghet visar på värdet av medarbetaren och signalerar ett 
varaktigt åtagande från arbetsgivarens sida vilket kan bidra till lojalitet. Vidare ökar chansen 
att medarbetaren lägger sin energi på att bidra till organisationens målsättningar och inte på 
att kontinuerligt behöva oroa sig för sin egen framtid. Företaget måste sätta personalen främst 
och visa att de bryr sig om sina anställda. Detta kan göras genom att uppmuntra en öppen 
kommunikation och att visa engagemang och respekt för sin personal även vid dåliga tider. 

Selektiv rekrytering - Selektiv rekrytering signalerar medarbetarens värde för organisationen 
och dess framtid. De som väljs ut för anställning är viktiga för företaget och ses som en 
värdefull resurs vilket är motiverande för medarbetaren. De personer som rekryterar behöver 
på så vis djup förståelse för det arbete som ska utföras och vilken skicklighet som behövs det 
gäller att rekrytera personer som passar in i företaget både vad gällande attityder och 
personens möjlighet att utföra arbetsuppgifter. 

Höga löner - Höga löner visar också på det värde som organisationen sätter på den anställdes 
arbete och bidrag till verksamheten. Hög lön är inte avgörande men oftast en viktig faktor att 
beakta. 

Resultatbaserade löner - Att samtliga anställda har en möjlighet att ta del av organisationens 
framgång och vinst är viktigt. Om bara ett fåtal anställda har den möjligheten så bidrar det till 
känslor av orättvisa vilket leder till lägre motivation och risken att de anställda överger sina 
ansträngningar att arbeta för organisationens bästa då det ändå inte kommer dem till godo. 

Möjlighet till delägarskap - Möjlighet till delägarskap medför minskad risk för konflikt 
mellan anställda och kapital (ägare). Det bidrar även till långsiktigt engagemang i 
organisationens utveckling över tiden. 

                                                           
43 Senge. P.M. (1990). 
44 Tichy, N.M., Fombrun, C.J, & Devanna, M.A. (1992). 
45 Pfeffer, J. (1995). 
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Informationsspridning – Informationsspridning och Knowledge Management behandlas som 
en separat punkt nedan. 

Delaktighet och bemyndigande - Informationsspridning är ett viktigt krav för att ha möjlighet 
att öka medarbetarnas delaktighet och förmåga/möjlighet att fatta egna beslut baserat på sina 
förutsättningar. Syftet är att gå ifrån ett traditionellt, hierarkiskt system och istället ge 
medarbetare möjlighet att fatta egna beslut och testa nya vägar till framgång. Det är vid en 
samverkan mellan den enskilda individen och organisationen och med hänsyn till omvärlden 
som organisationen klarar av att lösa problem som existerar i organisationen. 

Pfeffer menar att det handlar om att skapa förutsättningar för personalen. För att klara vissa 
situationer kan information behövas för att underlätta deras arbete men framförallt att ge 
förtroende för sin personal. Pfeffer talar precis som Brulin och Nilsson46 om delaktighet hos 
de anställda. Detta kan göras genom att decentralisera organisationen vilket leder till att 
personalen får möjlighet att delta och kontrollera sin egen arbetsprocess. 

Användning av team – Användning av team behandlas separat nedan. 

Utveckling och utbildning - En integrerad del av arbetet med att skapa lärande är utbildning 
och kunskapsutveckling. Det är dock viktigt att utbildade medarbetare verkligen får 
möjligheter att utnyttja sina nya kunskaper i verkligheten. 

Arbetsrotation - Möjlighet att prova på nya roller och arbetsuppgifter gör arbetet mer 
intressant för medarbetaren och det minskar även risken för personberoende. Vidare ger det 
en möjlighet för nya personer att se förbättringsmöjligheter i en roll som kanske inte de 
medarbetare som varit där under lång tid längre kan se. 

Symbolisk likvärdighet - En viktig del för att underlätta decentraliserat beslutsfattande är att 
det finns ett minimum av symboler som separerar olika medarbetare från varandra och som 
därmed tenderar att visa på medarbetarnas olika värde för organisationen. Detta har en 
tendens att skapa ett ’vi och dom’ tänkande som motverkar samarbete, och strävan mot 
gemensamma mål. Att ta bort statussymboler genom att belöna efter handling och uppnådda 
resultat istället för efter position, då det sistnämnda istället har en tendens att förstärka 
hierarkin och hämma medarbetarna 

Lönekompression (vertikalt och horisontellt) - Stora löneskillnader motverkar samarbete 
speciellt i situationer och organisationer där allas samverkan är kritisk för att nå uppsatta mål.  
Vidare minskar lönekompression risken för att omfattande resurser läggs på intern tävlan 
vilket leder till högre effektivitet. Det gäller också för företaget att försöka få bort 
konkurrensen mellan medarbetarna, något som kan uppstå vid jämförelse av 
prestationsbedömningar och vid utmärkelser som enbart vissa medarbetare får vilka sätter 
medarbetare i konflikt med varandra och försämrar medarbetarnas välbefinnande. 

Intern befordran - Intern befordran underlättar decentralisering och delaktighet. Chefer 
kommer att känna sin personal bra och även sättet som organisationen fungerar på. Det visar 
också på rättvisa och minskar risken för missnöje över att chefer rekryteras externt och att de 
                                                           
46 Brulin, G., & Nilsson, T. (1995).  
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egna medarbetarna då inte värderas tillräckligt högt. I en annan artikel tar Pfeffer47 upp att 
kulturen på företaget måste värdesättas men att det inte går att skapa en gemensam och 
framgångsrik kultur med personer som bara passerar företaget och där medarbetarna inte 
attraheras och blir känslomässigt engagerade i verksamheten under en längre tid. 

Pfeffer48 pekar speciellt på det faktum att organisationen och ledaren måste vara medveten om 
det faktum att skapandet av lärande genom organisationens medarbetare enligt ovan tar tid 
och förutsätter ett långsiktigt perspektiv. En fördel är dock att när lärandet väl finns på plats  
är det svårt för andra företag att kopiera. En underlättande faktor, enligt Pfeffer, för att ha 
detta långsiktiga perspektiv är att organisationen inte är börsnoterad dvs. har någon form av 
direkt ägarstyre och/eller personalstyre. Det som ofta kallas ”kvartalskapitalism” kan många 
gånger kräva en kortsiktighet som försvårar skapandet av varaktigt lärande och framgångsrik 
implementering av Pfeffers 13 principer. 

3.8 Kulturens roll 
Kulturens roll har delvis berörts under ledarskap ovan då ledarskapet är en viktig del i 
skapandet av en effektiv företagskultur som uppmuntrar lärande. Dock finns en del aspekter 
att tillägga. 

Tre konsulter från McKinsey49 kom i en undersökning av 30 kunskapsföretag fram till ett 
antal faktorer som kunde skilja lyckade från mindre lyckade företag i hur de hanterade sin 
kunskap. En faktor var att i många företag finns redan en stor kunskapsbank som de anställda 
behöver uppmuntras att tillämpa. Kan medarbetare inte tillämpa den information som redan 
finns, existerar ingen anledning att försöka hitta ny kunskap. Då finns risken att inte heller ny 
kunskap kan tillämpas. Informationen i sig är (objektiv) fakta, medan kunskap är subjektiv på 
så sätt att den till skillnad från information inkluderar tidigare upplevelser, erfarenhet och 
kulturella aspekter. Det sistnämnda råkade ett företag i undersökningen ut för när de försökte 
överföra kunskap från en affärsenhet till en annan. Inte förrän personalen insåg och lyckades 
hantera den kulturella skillnaden kunde kunskapen överföras. Dessa kulturella skillnader har 
inte bara med geografin att göra; även inom olika funktioner i samma företag kan de anställda 
styras av olika kulturer. Ett sätt att motverka detta är att samla människor inte bara från olika 
funktioner utan även över hierarkierna. 

McKinseys undersökning visade vidare att de företag som lyckats hade alla gemensamt att de 
funnit ett sätt att implementera och skapa en önskan hos de anställda inte bara att lära sig mer 
utan även det så viktiga att dela med sig av egen kunskap till andra. Istället för att arbeta med 
en metod som går uppifrån och ner i organisationen gjorde de framgångsrika företagen 
tvärtom och skapade på så sätt en efterfrågan på kunskap. Detta misslyckas ofta trots att 
företagen installerat en infrastruktur som stödjer kunskapsinhämtande. Det finns en tro att 
unik kunskap är makt vilket leder till att många sitter och trycker på sin egen kunskap för att i 
rätt ögonblick plocka fram den och briljera och kanske bli befordrad eller få ett erkännande 
(a.a). 

                                                           
47 Pfeffer, J.(1998). 
48 Pfeffer, J. (1995). 
49 Hauschild, S., Licht, T., & Stein, W. (2001). 
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Kunskapshantering var även närvarande vid utformandet av nya strategier, något McKinsey 
anser vara ett viktigt steg för att lyckas införa framgångsrik kunskapshantering i 
organisationens kultur. 

3.9 Informationsspridning och ”Knowledge Management” 
Det är även viktigt att kunna sprida kunskapen inom organisationen och då räcker det inte 
med att skapa infrastruktur även om det är en viktig förutsättning. Eftersom den största delen 
kunskap är tyst (inbyggd hos individen) gäller det att hitta sätt att överföra den. Ett företag 
gjorde så att de lät sina produktutvecklare arbeta sida vid sida med butikspersonalen. Det 
underlättade överförandet av den tysta kunskapen (där de anställda vid fronten kunde bidra 
med sina synpunkter). McKinsey50 fann även här att de företag som lyckats hade infört 
jobbrotation av produktlagets medlemmar. Annat som man arbetade med var uppdaterade 
gemensamma databaser. De anställda uppmuntrades till nätverksskapande, utbildning från 
såväl interna som externa utbildare samt skapande av externa samarbetspartners. 

Trots de problem som diskuteras ovan är ändå skapandet av ny kunskap den svåraste 
utmaningen, mest beroende på att den inte kan beordras utan måste växa fram. Här arbetar de 
undersökta företagen med att göra de anställdas jobb mer intressanta, att låta de anställda delta 
i projekt som inte alltid är direkt kopplade till arbetsuppgiften samt fri och lätt tillgång 
(genom snabba Internetuppkopplingar) till externa stimuli. Detta bidrar till nya sätt att tänka 
samt ökad kreativitet och idéskapande (a.a). 

Om medarbetarna skall ha möjlighet att bli framgångsrika måste de få möjlighet att känna till 
vad framgång innebär i den specifika organisationen. Det är då viktigt med en organisation 
som har ”högt i tak” och ett öppet förhållande mellan medarbetare. Hur kunskapen sprids i 
organisationen (”Knowledge management”) är också viktigt, inte minst för att öka 
effektiviteten och undvika ”återuppfinning av hjulet”.51 

3.10 Övriga faktorer att beakta 
Vidare finns det ett antal övriga faktorer eller områden som kan sägas ha en mer eller mindre 
betydande påverkan på arbetet med att skapa varaktigt lärande. Några av dessa beskrivs 
nedan. 

En faktor som berörs i McKinsey undersökningen som nämnts ovan är att trots att de flesta 
företag idag är rörande överens om vikten av kunskapshantering i företaget innebär inte det 
automatiskt att alla medarbetare vet hur arbetet skall utföras. Många faller på att de anser det 
räcka att installera sofistikerade IT-system, något som författarna säger inte räcker. Företag 
måste även kunna koppla infrastrukturen (IT-systemen) till alla processer inom företaget, som 
produkter och kundrelationer, men även att involvera de anställda så att de inte bara förstår 
vikten av kunskap utan också förstår att använda den (och vill använda den) överallt i 
organisationen. 

                                                           
50 Hauschild, S., Licht, T., & Stein, W. (2001). 
51 Pfeffer, J. (1995). 



Strävan mot lärande i kunskapsföretag 
Teoretisk referensram 

 - 23 - 

Enligt en undersökning gjord av Ernst & Young (refererat från Pfeffer52) visade det sig att 
många organisationer satsade på kunskapslager såsom intranät, databanker och nätverk som 
gör att människor lätt kan få tag på varandra. Vad företagen dock inte gjorde var att bygga in 
kunskap i produkter och tjänster. Enligt ”Center for workforce development” (refererat ifrån 
Pfeffer) sker den mesta av inlärningen på arbetsplatsen utanför budget, planering och utan att 
företaget har kunskap om det. Det har visat sig att 70 % av inlärningen på arbetsplatsen är 
informell. Inlärning sker i de dagliga aktiviteterna som sammanträden, kundmöten, 
mentorskap, informell kommunikation med kolleger samt när man utbildar andra (a.a). För att 
uppmuntra denna inlärning förespråkar Tushman och Nadler skapandet av den formella 
organisationen där det i grupperna samlas individer från olika delar av organisationen. Det är 
viktigt att utnyttja projektledarens överbryggande roll samt de möjligheter för möten i syftet 
att skapa funktionsöverskridande kontakter53. 

Även belöningssystem och mätsystem kan vara av intresse då lärande och kunskapsspridning 
i en organisation ofta uppmuntras omedvetet eller medvetet genom dessa systemens 
utformning. Även här fann McKinsey att de företag som lyckats, kopplade sina 
belöningssystemen till andra faktorer än (bara) individuella prestationer. Ibland belönades 
man även för framsteg som andra enheter gjort (användning av team), allt för att finna en 
mening i att dela med sig av kunskap. 

Organisationer som arbetar på ett strukturerat sätt med team har ofta uppnått stor framgång 
avseende skapande av varaktigt lärande54. Många organisationer går i dag också från 
individuell mätning och utvärdering för att istället arbeta med teambaserad utvärdering. 
Organisationen bör försöka skapa en samarbetsinriktad kultur där medarbetarna vill lära sig 
något av varandra och dela med sig av sina kunskaper och lära sig att hantera konflikter. 
Genom att då uppmuntra och belöna gruppens (teamens) agerande och gemensamma resultat 
signalerar ledningen en positiv inställning till detta lärandet. En ökad användning av team 
minskar även risken för personberoende och underlättar möjligheterna till arbetsrotation då 
fler medarbetare får insikt i varandras arbete och uppgifter. 

                                                           
52 Pfeffer, J., & Sutton, R.I. (2000). 
53 Tushman, M., & Nadler, D. i Starkey, K. (1996). 
54 Skärvad, P-H., & Lind, J-I. (2000). 
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4 Analys 

I analysen jämförs de arbetssätt och metoder som identifierats hos våra fallföretag med de 
teorier som beskrivits i kapitel 3. Syftet med analysen är främst att få svar på följande frågor: 

• Vilka områden arbetar våra fallföretag med för att uppnå varaktigt lärande?  

• Hur arbetar de i förhållande till varandra? 

• Vilka områden anser de vara viktigast och hur överensstämmer dessa områden med de 
teorier som valts ut? 

 

Målet med analysen får anses vara att med hjälp av konsolidering, reducering av materialet 
och i viss mån tolkning av materialet försöka komma fram till trovärdiga slutsatser med ett 
visst mått av generellt värde för läsaren. 

4.1 Fallbeskrivningar 
Vi har valt att arbeta med nedanstående företag för att få en acceptabel bredd av olika typer av 
kunskapsföretag i olika branscher. Syftet med detta är att kunna dra vissa generaliserande 
slutsatser som ökar vår förståelse för olika faktorer som påverkar lärande i kunskapsföretag. 
Våra fallföretag beskrivs kort nedan: 

4.1.1 IBM Global Services 

IBM Global Services (IGS) är konsultdelen av IBMs totala verksamhet. IGS har cirka 180 
000 anställda globalt och erbjuder ett brett perspektiv av tjänster inom affärs- och IT-
konsultversamhet. IGS består av fyra affärsområden: 

• Integrated Technology Services (affärs- och IT-konsultverksamhet) 

• Business Consulting Services (affärskonsultverksamhet) 

• Strategic Outsourcing (outsourcing av IT drift) 

• Learning Services (utbildningstjänster) 

 

Intervjupersoner: 

• Thomas Grönlund – Manager of Integrated Technology Services Sweden 

• Christer Hjortsparre – Lead Principal and head of IBM Financial Consulting practice 
Sweden 
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IBM har genomgått en transformering från hårdvaruleverantör till världens största leverantör 
av IT- och affärskonsulttjänster. Ett led i denna transformering är uppköpet av Price 
Waterhouse Consulting med 30 000 anställda globalt. Denna utveckling ställer höga krav på 
lärande för att lyckas med målsättningen att ta marknadsandelar från konkurrenter och skapa 
en framgångsrik tjänsteorganisation. Vi har hämtat erfarenheter från två affärsområden inom 
IBM Global Services – Integrated Technology Services (ITS) och Business Consulting 
Services (BCS).  

4.1.2 SEB Merchant Banking 

Merchant Banking är SEBs affärsbank som är verksam direkt mot bankens företagskunder. 
De tjänster man tillhandahåller omfattar bl a. valutahandel och rådgivning, internationella 
betalningar, kontostrukturer samt finansiell riskrådgivning. Merchant Banking har 3 000 
anställda och är verksamma i 10 länder. 

Intervjuperson: 

• Per Ågren – Chef för SEB´s Trading Sales Malmö (del av SEB Merchant Banking) 

 

SEB har genomgått en förändring från produkt- till tjänsteleverantör. Detta har medfört ett 
ökat fokus på kundvärdet och relationen med kunden. Allt utgår numera från marknaden och 
kundernas efterfrågan. Banken har ett gott rykte att förvalta vilket är en prioriterad 
målsättning. I korthet kan sägas att SEB har gått från reaktiv till proaktiv attityd avseende 
kundens behov. Nu är fokus mer på att skapa en förmåga att se ”runt hörnet” avseende 
nuvarande och kommande kundbehov etc.  

4.1.3 Tetra Pak AB 

Tetra Pak är världens ledande tillverkare av främst förpackningar och processteknologi för 
hantering av flytande livsmedel. Tetra Pak är den enda leverantören i branschen med förmåga 
att erbjuda integrerade lösningar för tillverkning, förpackning och distribution av flytande 
livsmedel. Tetra Pak har 20 000 anställda globalt i 165 länder. Bolaget omsätter ca 80 
miljarder SEK. 

Intervjuperson: 

• Bengt G. Nilsson – Director of Corporate Technology Tetra Pak AB  

 

Tetra Pak har en lång tradition av innovationsförmåga och entreprenörsanda som resulterat i 
ett av världens framgångsrikaste företag inom sin unika verksamhet. Anpassningsbarhet till 
marknadens behov har tidigare inte varit så mycket i fokus. Detta har dock till viss del 
förändrats på senare tid. Tetra Pak har haft samma struktur och tankesätt ända fram till 90-
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talet. Sedan dess har bolaget börjat fokusera mer på att skapa förändringsbenägenhet och 
varaktigt lärande.  

4.1.4 Deloitte & Touche 

Deloitte & Touche har cirka 98 000 anställda globalt och är verksamma i 140 länder och 
bedriver verksamhet inom följande segment:  

• Finansiell revision  

• Finansiell konsultverksamhet 

• Skattekonsultverksamhet 

• Human Capital rådgivning 

• Legal rådgivning 

• Riskhantering 

• Affärs- och IT-konsultverksamhet. 

 

Intervjuperson: 

• Michael Esplinger – Auktoriserad revisor och Office Manager 

 

Deloitte & Touche har som vision att bli en av världens främsta tjänsteleverantörer. För att 
ytterligare förstärka verksamheten håller den svenska delen av Deloitte & Touche för tillfället 
på att gå samman med före detta Andersen. Sammanslagningen och den aggressiva visionen 
medför ett stort behov av lärande och en effektiv förändringsbenägenhet. 

4.2 Hur definierar kunskapsföretag lärande och framgång inom området 
lärande? 

Vår tidigare teoribeskrivning har pekat på ett antal faktorer/områden som kan ses som viktiga 
för att uppnå ett varaktigt lärande. Dessa områden arbetar våra fallföretag mer eller mindre 
strukturerat utifrån för att säkerställa en förmåga att förändras i takt med omvärlden. De 
faktorer/områden vi kommer att beröra är de som beskrevs i kapitel tre: 

• Ledarskapets roll – Vilken typ av ledarskap behövs för att uppnå varaktigt lärande i ett 
kunskapsföretag? Vad är ledarens roll i ett företag som strävar efter att vara en lärande 
organisation? Ledarskapets roll för att uppnå varaktigt lärande kommer att belysas utifrån 
våra fallföretags sätt att arbeta. 

• Vikten av looplärande och ett systembaserat synsätt – Hur säkerställer våra fallföretag 
att resurser läggs på rätt ställen och att organisationen har förmågan att hitta och 
implementera lösningar på symtom och inte symtomens grundläggande orsaker? Försöker 
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de angripa problem på ett mer djupgående sätt och har de en insikt att flera problem 
kanske bara är olika symtom på en och samma grundläggande orsak? 

• Personalens medverkan och engagemang - De teorier som vi beskrivit i kapitel tre 
avseende ledarens nya roll och den kompetens som ledarens roll kräver syftar till att göra 
det möjligt för samtliga medarbetare att bidra optimalt till verksamhetens utveckling och 
skapandet av en lärande organisation. För att medarbetarna skall kunna prestera sitt 
yttersta krävs en genomarbetad strategisk planering avseende Human Resource 
Management.  

• Kulturens roll – Skapandet av en kultur som uppmuntrar lärande är en viktig faktor. Vad 
består denna kultur av och hur skapas den är frågor som kommer att belysas närmare.  

• Informationsspridning och ”Knowledge Management” - Hur arbetar fallföretagen med 
att sprida strategier och visioner i sina respektive företag? Hur säkerställer våra fallföretag 
att medarbetarna förstår och tar till sig de värderingar och arbetssätt som avser att uppnå 
lärande i organisationen? 

Det finns starka kopplingar mellan ovanstående områden vilket medför att vissa 
frågeställningar kommer att beröras inom flera delområden i analysen. Vidare kommer ett par 
övriga områden som vi funnit intressanta att analyseras mer kortfattat. 

4.3 Ledarskapets roll 
Senge och Pfeffer har i olika utsträckning identifierat ledarskapet som en kritisk faktor för att 
skapa en lärande organisation. Ledarskapets roll har även en klar betydelse för våra fallföretag 
utifrån olika perspektiv. Nedan beskrivs mer ingående hur fallföretagen arbetar med ledarskap 
och strategiska frågor och avsnittet avslutas med en sammanfattning och en jämförelse av de 
olika fallföretagens arbetssätt. 

Observera att en bredare beskrivning genomförs av området ledarskap nedan som berör 
strategier och även andra relaterade områden. Syftet med detta är att läsaren skall få en 
bredare och djupare förståelse för respektive fallföretags ledarstil och sätt att leda 
verksamheten operativt och strategiskt. Detta underlättar läsarens förståelse för 
ledarskapsarbete inom de respektive fallföretagen. 

Inom SEB definieras verksamhetens intentioner avseende ledarskap och verksamhetsstyrning 
genom bankens vision om fokus på 3C dvs. Customer, Cost efficiency och Cross Selling. 
Även SEBs VD Lars Thunell har definierat ett antal kritiska värderingar eller ”Core Values” 
för SEB. Dessa är: 

• Commitment 

• Contingency (långsiktighet i utvecklandet av kundrelationen) 

• Mutual respect 

• Professionality 
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Dock upplever Ågren det som att bankens visioner avseende bl a ledarskap förändras och 
skiftar fokus lite väl ofta vilket försvårar trovärdighet och även kommunikation internt och 
externt. Vidare pekar Ågren på vikten av ett tydligt och starkt ledarskap för att sprida bankens 
visioner och även uppnå varaktigt lärande. SEB Merchant Bankings Sverigechef (Annika 
Bohlin) har ett mycket uttalat fokus på det som inom banken kallas ”enabling change” dvs. 
intern och extern flexibilitet. Då detta i många avseenden är ett nytänkande för banken är 
vikten av henne som en frontfigur och en person med ett starkt ledarskap många gånger 
avgörande, enligt Ågren. Ledarskapet är även viktigt för att genomföra den kulturförändring 
som banken står inför. Dock har den praktiska skillnaden i arbetssätt, processer och 
organisation påverkats förhållandevis lite av de nya visionerna och tankarna kring ”enabling 
change”, enligt Ågren. 

Det operativa verksamhetsledningen inom banken styrs genom en dokumenterad strategi som 
definieras av ledningen och vidarebefordras i organisationen av respektive chef. Varje 
affärsområde tar därefter fram en affärsplan för att uppnå den övergripande strategins 
målsättningar och affärsområdets resultatmål. Banken arbetar med Key Performance 
Indicators (KPI) som intjänat belopp per dag, men även kvalitativa faktorer som olika 
prioriterade tjänsteområden och nöjda kunder. Affärsområdets mål delas därefter upp på olika 
grupper och därefter även på ned på individnivå. En del av de strategiska och operativa målen 
fokuserar dock på att just upptäcka förändringar i omvärlden enligt Ågren. Målsättningen är 
att bankens strategier därmed skall ses som ett ramverk att arbeta utifrån för den enskilda 
individen men inte i detalj styra arbetssättet. Ågren tar upp införandet av EMU som ett 
konkret exempel: 

”Det gäller för SEB att växla över till nya tjänster när valutatrading inte 
efterfrågas mer på grund av en gemensam valuta. Denna växling måste ske i 
rätt tid för att banken skall kunna tjäna så mycket pengar som möjligt så 
länge som möjligt utan att för den sakens skull tappa fart i övergången och 
förlora tid då när kundernas efterfrågan förändras. Detta är en utmaning för 
banken att hantera” 

Vidare är det viktigt att skapa en klarhet mot de anställda om vart SEB är på väg och hur SEB 
planerar att hanterar förändring. Annars finns risk att personalen röstar med fötterna och slutar 
om för stor osäkerhet uppstår kring framtiden, enligt Ågren. Banken fokuserar därför 
kontinuerligt på nya tjänsteområden för att vara redo att ersätta och successivt fasa ut 
nuvarande tjänster. 

En strategiskt viktig fråga för SEB är den potentiella konflikten mellan kortsiktiga 
lönsamhetskrav och långsiktiga strategier, relationsuppbyggnad och marknadsföring som inte 
betalar sig lika fort genom snabb avkastning. SEB är väldigt resultatinriktat och har ofta en 
ganska kortsiktigt fokus. Då denna konflikt uppstår är det upp till respektive kundansvarig att 
ta ett affärsbeslut då de känner kunden bäst. Diskussioner förs dock på gemensamma möten 
om generella riktlinjer kring detta, etik och moral. 

IBM och Grönlund pekar på att den övergripande nyckeln för att kunna nå verksamhetens mål 
och bli framgångsrik som lärande organisation är följande: 
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”Att all personal tar ett personligt ägarskap över sin situation, sina mål och 
sina kunder. Det är ändå vår personal och våra konsulter som sitter närmast 
marknaden och kunderna. Anställda har ofta förslag och synpunkter men 
kan ibland inte klara av att ta tag i frågorna själv. Det gäller därför att hitta 
personer som kan och, inte minst själva vill, driva affärerna framåt”. 

Grönlund förväntar sig att varje person driver sitt område som sitt eget lilla företag med vad 
det innebär av ekonomiskt ansvar. Ansvar får medarbetaren oftast inte tilldelat sig utan det är 
något man tar och känner själv, enligt Grönlund. 

Ett ledarskap som uppmuntrar och ger möjlighet till detta är naturligtvis avgörande. Grönlund 
pekar på vikten av att känna till organisationen, kulturen och marknaden för att kunna leda 
verksamheten på ett effektivt sätt: 

”Det är viktigt att kunna se ´the big picture´ och kunna anpassa 
organisationen och styrningen utifrån olika behov när man har en 
verksamhet med helt skilda arbetssätt och fokusområden”. 

Enligt Grönlund krävs det ett ledarskap som ger medarbetarna möjlighet och frihet att testa 
nya vägar, experimentera och prova sig fram. IBM har dock relativt hög nivå av interna 
processer, stark intern kontroll och även höga lönsamhetsmål som, till viss del, kan försvåra 
möjligheterna för detta. 

Grönlund ser två strategiskt helt avgörande framgångsfaktorer för verksamheten och som är i 
fokus för hans sätt att leda verksamheten: 

• Ta marknadsandelar och växa mer än marknaden i övrigt med, i huvudsak, bibehållen 
lönsamhet 

• Ett affärs- och kundvärdefokus – att IBM skapar mer kundvärde än sina konkurrenter och 
därmed upplevs som en bättre och mer värdefull leverantör. Inte priset i fokus utan värdet 
av tjänsten. 

 

Dessa områden leder sedan i sin tur till ett tredje mål, nämligen nöjda aktieägare. 

Grönlund ser varaktigt lärande och en aktiv förändringsbenägenhet som en viktig faktor för 
att uppnå ovanstående målsättningar. För att då skapa en uppfattning om marknadens tillväxt, 
vilka områden som efterfrågas mest, vilka som man tror kommer att efterfrågas i framtiden 
samlar IBM information i från en mängd kanaler som försäljningsstatistik, Gartner Group och 
kunddiskussioner. Baserat på denna information formuleras väldigt ”aggressiva” mål. Dessa 
mål ligger sedan till grund för affärsplaner och strategier. Affärsplanerna kommuniceras ut till 
samtliga anställda och förankring sker i alla led för att möjliggöra en framgångsrik 
exekvering. Grönlund säger sig vara medveten om att strategier och visioner ofta har en 
tendens att inte implementeras på ett framgångsrikt sätt i verksamheten och detta vill ITS 
undvika i möjligaste mån. Det är därför viktigt att skapa en förankring de medarbetare som 
sitter nära kunderna. För att visa på behovet av detta har ITS från och med 2002 börjat att 
definiera den gemensamma affärsplanen utifrån varje enskilt affärsområde. Dessa 
affärsområdesspecifika planer har knutits samman till en övergripande verksamhetsplan för 
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ITS som helhet. IBM har därmed använt en ’bottom-up’ approach jämfört med tidigare ’top-
down’ arbetssätt. Detta är något som Grönlund starkt tror på inför framtiden då det visat sig 
framgångsrikt. 

Hur hanterar då IBM den potentiella konflikten mellan IBMs kortsiktiga och ofta väldigt höga 
avkastningskrav och den mer långsiktiga relationsuppbyggnaden med strategiska kunder som 
är mycket viktig i samband med försäljning av tjänster? Grönlund ser inte detta som en 
nödvändig konflikt som alltid existerar i verkligheten. Dock är det en potentiell konflikt och 
en förutsättning för att bli framgångsrik är förmågan att hantera både och: 

”Kortsiktig lönsamhet ger oss möjlighet att arbeta långsiktigt”. 

Här är den målstyrning som IBM använder en viktig del av långsiktigheten dvs. att anställda 
som sitter nära kunder och ”verkligheten” får möjlighet att nå sina mål på de sätt som de 
tycker är lämpligast. Ett sätt som den potentiella konflikten mellan lång sikt och kort sikt 
hanteras inom IBM är att det finns ett fåtal personer med långsiktiga, relationsbyggande 
roller. Merparten av alla anställda förvaltar denna kunskap och dessa etablerade relationer och 
arbetar kortsiktigt för nå IBMs mål. De är en avvägning mellan antalet personer som 
fokuserar på kort eller lång sikt, enligt Grönlund. 

Inom IBM Business Consulting Services ser vi vissa likheter men också skillnader i 
tillvägagångssätt. Hjortsparre pekar på ledarskapet som en viktig faktor för att påverka 
kulturen mot ett ökat lärande: 

”Ett ledarskap som är tydligt och uppmuntrar lärande och 
informationsspridning är kritiskt”.  

Ledarskapet är viktigt för att sprida verksamhetens visioner i organisationen, enligt 
Hjortsparre. Samtliga anställda är viktiga i detta sammanhang och behöver vara delaktiga i 
denna spridning. Implementering av IBMs visioner avseende lärande är till stor del en 
ledarskapsfråga och chefer och teamledare måste ta upp visionen ofta för att lyckas 
kommunicera ut den och skapa förankring i organisationen. 

BCS har tagit fram en affärsplan med tydligt fokus på teamens roll och vikten av att dela med 
sig av kunskaper och intäkter inom organisationens olika delar (cross selling). Enligt 
Hjortsparre är det är viktigt för BCS att ha en strategi men den får ej vara för detaljstyrd och 
kunna lämna utrymme för flexibilitet hos den enskilde individen. Omvärlden kan förändras 
och gör det kontinuerligt. Affärsplanen måste därför ha en inbyggd flexibilitet avseende hur 
IBM når målen. Strategiplanering är dock värdefullt i syfte att skapa förankring och dialog 
mellan medarbetare. Som medel att förutse framtiden har dock strategiarbetet till viss del 
begränsat värde, enligt Hjortsparre. Affärsplanen är ett viktigt medel i arbetet med att 
kommunicera värderingar och visioner. 

Hjortsparre kommentar till den potentiella konflikten mellan kortsiktiga avkastningskrav och 
långsiktiga behov av marknadsföring och relationsbyggande aktiviteter är att när marknaden 
är tuff blir det ännu viktigare med starka band och relationer till sina kunder. Detta medför 
snarare att konflikten mellan kortsiktiga avkastningskrav och långsiktiga mål minskar då BCS 
tvingas sälja där man har en bra relation med kunden och där det därför är lättare att sälja 
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tjänster. Detta gör att BCS arbetar med existerande relationer och säljer samtidigt 
konsulttjänster. Dock medför detta samtidigt en ökad risk för verksamheten då BCS i större 
utsträckning har ’alla ägg i samma korg’.  

Inom Tetra Pak beskriver Nilsson bakgrunden till Tetra Paks nuvarande ledarskapsstil. En 
långsiktighet i ledarskapet har påverkat och påverkar i dagsläget Tetra Paks förmåga att skapa 
varaktigt lärande: 

”Det är i mångt och mycket en fråga om envishet, ihärdighet och uthållighet 
som har tagit Tetra Pak dit vi befinner oss idag och en orsak är att vi har 
haft mycket envisa ägare som aldrig gett upp” 

Åkerlund & Rausing skapas redan 1947-48. Därefter skapades 1952 Tetra Pak. 1965 skedde 
en tvångsförsäljning av Åkerlund & Rausing för att rädda Tetra Pak finansiellt. Därefter 
följde 20 år av röda siffror innan verksamheten gick med vinst. Ett skäl till framgång i 
dagsläget är denna långsiktighet i affärerna och att bolaget genom den existerande ägarbilden 
har undvikit att falla offer för det som i dagsläget ofta karaktäriseras som ”kvartalskapitalism” 
med extremt höga krav på direkt avkastning för att attrahera investerare och riskkapitalister. 

Om vi fortsätter att fokusera på den strategiska framtidssynen så låg dessa frågor tidigare på 
ägarnas bord. De styrde utvecklingen i hög omfattning även utan formella positioner i 
ledningen. Företagsledningens roll blev väldigt operativ och verkställande med fokus på 
dagens problem och att realisera ägarnas visioner. Hans Rausing lämnade Tetra Pak 1995 och 
en ny ledning tillkom. Som nämnts ovan uppstod tankar om ökad inre effektivitet då Tetra 
Pak hade överkapacitet och det fanns ett behov av att effektivisera verksamhetens kritiska 
affärsprocesser. Detta medförde stort internt fokus vilket medförde att vissa kunder klagade. 
Tetra Pak var tvungen att hitta en ny approach för innovation och ledarskap för att säkerställa 
framtiden och bolaget insåg att tillväxt och innovationsutveckling måste ske organiskt då 
Tetra Pak hade svårt att köpa upp andra företag på grund av EUs konkurrensregler. Tetra Pak 
sökte då en världsledande innovationsprocess. Hur skulle Tetra Pak realisera dessa visioner? 
Lösningen var att arbeta med hela processen idé till färdig produkt och göra den bättre. Detta 
påverkade hela organisationen och krävde att alla delar bidrog med sitt kunnande. Tetra Pak 
genomförde en så kallad jämförelse gentemot andra framgångsrika företag och fokuserade på 
hela företaget korsfunktionellt och alltså inte bara forsknings- och utvecklingsdelen. Tetra 
Paks nuvarande innovationsprocess skapades i samband med detta arbete. 

Tetra Pak har traditionellt haft en oerhört funktionell organisation med höga barriärer mellan 
exempelvis marknad och FoU vilket medfört ett silotänkande. I dag har dock Tetra Pak en 
tvärfunktionell organisation och ledningen har insett att verksamheten behöver medarbetare 
som kan flera saker. Historiskt har fokus varit på förbättring av den inre effektiviteten men nu 
sker en förändring mot fokus på yttre effektivitet och därmed en utveckling som mer och mer 
sätter lärandet i fokus enligt Nilsson. Ett steg i det arbetet är startandet av Tetra Pak Academy 
med olika utbildningar för bolagets olika högre chefer. Nilsson beskriver syftet som: 

”En målsättning med Tetra Pak Academy är att skapa förmågan att se det 
egna arbetssättet i ett bredare perspektiv vilket underlättar en organisatorisk 
tvärfunktionalitet” 
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För att möjliggöra en tillfredsställande nivå av frihet, kreativitet och innovationsförmåga i 
organisationen använder Tetra Pak målstyrning. Denna målstyrning är mer detaljerad ju lägre 
organisationsnivå som avses. Inom forskning och utveckling kan strategin avse fördelning 
mellan olika produktområden, vilka regioner som är i fokus dvs. en ganska låg grad av 
detaljstyrning. Här genomsyrar långsiktigheten sättet att arbeta medan marknadsbolagen runt 
om i världen fokuserar på kortsiktiga försäljningsmål. Resultatet blir att olika delar av 
verksamheten har mer eller mindre kort- respektive långsiktigt fokus baserat på de 
förutsättningar som föreligger. 

Även budgetarbetet visar fokus på både kort- och långsiktiga frågor och, enligt Nilsson, 
fungerar detta tillfredsställande inom Tetra Pak och ger den strategiska planeringen det stöd 
som behövs. Budgetanalysen har tydlig kontroll på fördelningen mellan långsiktiga projekt 
respektive kortsiktiga dito. På detta sätt underlättas uppskattningen av framtida inkomstnivåer 
och resursfördelningen mellan arbete mot långsiktiga mål (strategiskt arbete) och arbetet med 
att nå nödvändiga och mer kortsiktiga avkastningskrav. 

Inom Deloitte & Touche pekar Esplinger på ett antal strategiskt avgörande faktorer som 
påverkar framgång avseende lärande. En av dessa är ledarskapet. De huvudsakliga områden 
som ledarskapet påverkar är följande. Ledarens roll att känna av vad som driver enskilda 
människor och medarbetar då alla medarbetare inte drivs av samma saker. Esplinger säger:  

”Människor är olika!! Det gäller att som chef veta vad som styr olika 
människor. Vilken miljö man ska skapa för dessa skall kunna prestera sitt 
bästa”.  

Detta är arbete som Deloitte & Touche håller på med i dagsläget. Att skapa en trygg känsla 
baserat på företagets värderingar är avgörande för att kunna bli en bra tjänsteleverantör, enligt 
Esplinger. Detta är en viktig roll för en ledare inom Deloitte & Touche. Denna trygghet 
behövs för medarbetarna som i sin tur ger möjlighet att testa nya vägar och våga satsa fel. 
Vidare är det ledarens ansvar att skapa en kultur med högt i tak och som tydligt 
kommunicerar alla medarbetares lika värde för organisationen, enligt Esplinger. Inom detta 
område pågår ett förändringsarbete och det är något som Deloitte & Touche tror starkt på 
inför framtiden.  

Det kan sägas att de huvudsakliga aspekterna för ledarskap inom Deloitte & Touche pekar på 
att anpassning av olika medarbetares olika förutsättningar och ledarens roll som generellt 
föredöme för medarbetarna.  

Vad det gäller strategiskt arbete så finns ingen formell verksamhetsplan eller strategi utan 
ledningen sätter ramarna och sedan tar de mer operativa cheferna beslut om vad dessa ramar 
innebär för det praktiska arbetet. Alla är ofta involverade på något sätt i detta arbete för att 
säkerställa en förankring i organisationen och en delaktighet hos medarbetarna. Därefter har 
samtliga anställda årliga uppföljningssamtal hur den anställde har arbetat för att uppnå 
Deloitte & Touches visioner och mål. Denna uppföljning består ganska mycket av kvalitativa 
mål och inslag. Det är viktigt att det inte blir ett internt fokus utan fokus ska ligga externt på 
kunderna hela tiden enligt Esplinger.  
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Hur upplever då Deloitte & Touche konflikten mellan kortsiktiga resultatmål och mer 
långsiktiga målsättningar och visioner? Företaget arbetar inte mycket med kortsiktiga 
resultatmål, enligt Esplinger. Ett skäl till detta är ägarbilden: 

”Vi är ju inte på börsen och vi kommer aldrig dit heller” 

Utan Deloitte & Touches primära mål är en god lönsamhet över tiden så att delägarna blir 
nöjda. Enligt Esplinger arbetar Deloitte & Touche långsiktigt i det mesta som bolaget åtar sig. 
Dock är de ekonomiska förutsättningarna ganska tydliga då verksamhetens intäkter och 
kostnader är ganska lätta att förutse eftersom Deloitte & Touche ofta är valda revisorer på fyra 
år.  

Sammanfattningsvis lyser ledarskapets ’nya’ roll som Senge beskriver det, delvis med sin 
frånvaro. Deloitte & Touche och IBM BCS är de av våra fallföretag som mer uttalat arbetar 
med ledarskapet för att påverka kulturen och fokusera på att skapa gemensamma visioner och 
ge förutsättningar för medarbetarna att ta egna initiativ och testa nya vägar. Deloitte & 
Touche strävar, enligt vår mening, efter att skapa ett mellanting mellan ”ledaren som 
designer” och ”ledaren som tjänare”. Vi ser även denna inriktning, om än något mindre 
uttalat, inom IBM BCS som ser förmågan att ta tillvara medarbetarnas talang och motivation 
som en strategisk framgångsfaktor och konkurrensfördel.  

Även IBM ITS och SEB arbetar med ”ledaren som designer” och ett ganska tydligt uttalande 
mot visioner och de bakomliggande processer och verktyg som behövs för att förverkliga 
dessa visioner. IBM ITS talar tydligt om att skapa förutsättningar för att medarbetarna att ta 
personligt ägarskap över sin arbetssituation. Även SEB pekar på vikten av att tillvarata 
medarbetares olika förutsättningar och intresse. Inom Tetra Pak är fokus på ledarskapet, i alla 
fall historiskt, att skapa en långsiktig uthållighet i verksamheten med kunden i centrum. 
Denna långsiktighet och stabilitet, anser vi, är en mycket viktig faktor i arbetet med att skapa 
varaktigt lärande och även, i viss utsträckning, för att hantera ledarskapets tre nya roller dvs 
som designer, tjänare och kanske främst som lärare. 

En förståelse för denna lärande kritiska delen ”ledaren som lärare” och då specifikt utifrån 
syftet att skapa generativt lärande som kan identifiera orsaken till olika mönster och 
bakomliggande orsaker till symtom saknas generellt hos våra fallföretag. Det kan finnas en 
viss förståelse för att olika kunskapsföretag inte till fullo har en strukturerad metodik för att 
arbeta med detta ”ledaren som lärare” perspektiv då det kan upplevas som komplicerat och 
svårt att ”ta på”. Dock bör dagens kunskapsföretag ha en förståelse av vikten av dessa frågor 
och bör även experimentera med olika metoder att hantera dem och skapa förutsättningar för 
att utmana existerande mentala modeller och invant tänkande.  

De börsnoterade företagen IBM (främst ITS) och SEB har ett mer uttalat fokus av styrning 
och kortsiktig resultatfokusering, dvs. den traditionella ledarrollen som i detta fall får sägas 
fungera i viss motsats till de nya krav på ledarskap som Senge och även Kotter55 beskriver. I 
det fall tydliga och uttalade visioner om lärande och förändringsbenägenhet finns i dessa 
företag får vi intrycket att de allt för ofta inte följs eller realiseras på något tydligt sätt ute i 
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verksamheten. I vissa lägen säger ledningen en sak medan mätsystem, traditioner och kulturen 
uppmuntrar till ett annat agerande vilket vi anser vara anmärkningsvärt. Ett viktigt inslag i 
ledarskapet är att föregå med gott exempel och säkerställa att de visioner och mål som finns 
avseende lärande inte endast är ett spel för galleriet utan har förutsättningar att förverkligas i 
organisationen, så att säga ’walk the talk’. 

Vi vill dock påpeka att vi har förståelse för att förklaringen till ovanstående situation med stor 
sannolikhet är ytterst komplex. Det finns säkert ytterligare ett antal skäl till varför dessa 
visioner och målsättningar inte förverkligas. Förklaringen till denna situation är även till stor 
del beroende på vilken specifik organisation som betraktas.  

Även könsaspekten är intressant ur detta perspektiv56 och speciellt det faktum att de oftast 
mer platta och nätverksbaserade organisationer som ofta syftar till att hantera dagens 
föränderliga omgivning ofta kräver ett ledarskap som är mer kvinnligt än manligt dvs. mer 
fokus på värderingar, gemenskap och omsorg medan mindre fokus behöver läggas på hierarki, 
regler och roller, byråkrati, kortsiktig lönsamhet på bekostnad av allt annat, logik etc. Detta är 
dock inget som uppmärksammats eller kommenterats direkt av något av våra fallföretag. 

Vår åsikt är att Tetra Pak är det företag som lyckats bäst med att implementera ett ledarskap 
och en ledningsstil som uppmuntrar lärande. Även Deloitte & Touche och IBM arbetar på ett 
strukturerat sätt med att skapa ett ledarskap som bidrar till varaktigt lärande. Vidare inser 
samtliga våra fallföretag behovet av en flexibel strategi som lämnar utrymmer för 
förändringar i omvärlden och därmed ger möjlighet att lägga om kursen. 

4.4 Vikten av loop lärande och ett systembaserat synsätt 
Flera författare pekar tydligt på vikten av ett systembaserat synsätt och loop lärande i 
samband med skapandet av lärande organisationer. Ett strukturerat sätt att arbeta långsiktigt 
och angripa problem på ett mer djupgående sätt kräver en insikt att flera problem kanske bara 
är olika symptom på en och samma grundläggande orsak. Vi har dock i våra intervjuer med 
fallföretag inte kunnat finna någon information som pekar på en uttalad förståelse för ett 
systembaserat synsätt eller vikten av double-loop- eller triple-loop lärande. Det finns inga 
påtagliga indikationer på att våra fallföretag arbetar systematiskt med loop lärande eller ett 
systembaserat angreppssätt på problem. Snarare upprätthåller och institutionaliserar 
nuvarande arbetssätt många gånger endast single-loop lärande. Vidare saknar fallföretagen 
systematiska och strukturerade metoder att mäta, utvärdera och förbättra sin förmåga inom 
dessa områden. 

Även om dessa frågor säkert i många sammanhang hanteras tillfredsställande av kompetenta 
och erfarna individer så är det förvånande att ingen av de analyserade fallföretagen har lyckats 
skapa någon form av systematiskt och strukturerat sätt att arbeta med detta. En del 
indikationer från främst Tetra Pak och IBM pekar på att denna typ av systembaserade synsätt 
i stor omfattning är personberoende och avgörs i stor utsträckning av hur pass insiktsfull 
enskilda medarbetare är avseende dessa frågor. I det fall enskilda medarbetare och ledare är 
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duktiga så saknas dock processer för att ta till vara denna kunskap och sprida den i 
organisationen. 

Avseende detta område finns också en klar koppling till ledarskapets roll som vi diskuterat 
ovan och den bristande förståelse för den, för lärande, kritiska delen ”ledaren som lärare”. Då 
specifikt utifrån syftet att skapa generativt lärande som ligger nära ett systembaserat synsätt 
och double- och triple-loop lärande. Precis som inom ledarskapets roll kan det finnas en viss 
förståelse för att våra fallföretag inte till fullo har lyckats definiera och implementera en 
strukturerad metodik för att arbeta med double- och triple-loop lärande och ett systembaserat 
tänkande. Men dagens kunskapsföretag bör ha en större förståelse av vikten av dessa frågor 
och experimentera med olika metoder att hantera dem i syfte att skapa lärande organisationer. 

Förmågan att skapa ett systembaserat synsätt är en faktor som kommer att bli mer och mer i 
fokus i takt med att kunskapsföretag ser ett ökat behov av att skapa varaktigt lärande. Dock 
verkar det i dagsläget som att många av dagens kunskapsföretag saknar en genomgående 
förståelse för denna typ av tänkande och agerande. 

4.5 Personalens medverkan och engagemang  
Frågor som påverkar en organisations förmåga att motivera och behålla duktiga medarbetare 
och skapa förutsättningar för att dessa medarbetare vågar testa nya vägar är viktigt för att 
skapa lärande organisationer. I detta sammanhang är Human Resource Management ett viktigt 
område att beakta. 

Att känna delaktighet i organisationen är något som Hjortsparre på IBM poängterat. Främst 
handlar det om att sprida visionen, en process som Hjortsparre menar att alla måste känna sig 
delaktiga i både i att kunna identifiera sig i företagets vision och att tillsammans sprida 
informationen. 

Genom att utveckla och lägga ner mycket tid på sin personal skapar företaget ett engagemang 
hos sina medarbetare. Med ett gott rykte i branschen har företaget större möjlighet att välja de 
medarbetare med den bästa kompetensen eftersom de oftast väljer den arbetsplatsen där de 
anställda har störst möjlighet till utveckling något som Pfeffer tar upp. Esplinger på Deloitte 
& Touche tar upp vikten av att ge personalen eget ansvar i att söka utbildningar. Dock 
poängterar Esplinger att människor är olika och en del vill ha ansvaret medan andra personer 
behövs styras. Att människor är olika är också något som Ågren på SEB tar upp. Även han 
talar om att det är viktigt att känna sin personal att veta vad de har för ambitioner. Viktigt är 
också att ta hänsyn till att vi är olika och alltid utgå från individen.  

Rekrytering är också en viktig aspekt och är något som de flesta fallföretagen tar upp som en 
viktig del i arbetet mot en lärande organisation. Nilsson på Tetra Pak säger att 
kompetensfrågan är viktig och att det gäller att få in rätt kompetens och person med rätt 
inställning. Det handlar, enligt Nilsson, inte alltid om att kompensera nya behov med nya 
medarbetare, även om en viss personalomsättning kan vara berikande, utan utmaningen ligger 
istället att förändra utan att ta in nya medarbetare dvs. att få nuvarande medarbetare att 
utvecklas. De sistnämnda personerna skulle kunna förflytta sig internt då de kanske bara är på 
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fel position och inte nödvändigtvis på fel företag. Det är individen som själv ansvarar för sin 
utveckling även om det ligger i företagets intresse. Det får inte bli så att personalen blir 
”skickad” på diverse utbildningar och kurser utan att själv vilja det, enligt Nilsson. Det leder 
inte till lärande, vilket gör att utbildningen tappar sitt syfte. 

Till skillnad från vad Nilsson på Tetra Pak försöker Grönlund på IBM byta människor ofta för 
att hitta de mest lämpade spelarna på planen. Att hitta de medarbetare som ger företaget 
positiv energi och som brinner för sin roll. Det är viktigt med positiv anda och försöka 
minimera antalet personer som är negativa och klagar eftersom de blir en belastning för 
organisationen. Grönlund på IBM menar att det ständigt behövs ett tillflöde av nya 
medarbetare med positiv energi som inte har stagnerat och går på gamla vanor. Även 
Hjortsparre på IBM talar om en viss personalomsättning som positivt men poängterar att det 
skall ske på lagom nivå. Han anser att rekrytering ska handla om att identifiera rätt typer av 
individer som har ett konsulttänkande i ryggmärgen och att sedan behålla och utveckla dessa 
personerna. 

Rörande utbildning och utveckling av personalen så är det en ganska enhetlig bild som ges av 
de intervjuade personerna. Ågren på SEB menar att företaget ska möjliggöra för de anställda 
att vidareutveckla sig och få möjlighet att bredda sin kompetens. Företaget ska låta personalen 
gå på utbildning och försöka möta personalens önskemål så länge dessa följer affärsmålen. 
Esplinger på Deloitte & Touche menar också att utbildning är mycket viktigt och inget som 
bör dras in på vid sämre tider. Hjortsparre från IBM talar om att hitta de rätta personerna och 
när detta är gjort ska dessa personer bli erbjudna att få den rätta utbildningen. Grönlund på 
IBM talar om att utbildning ska handla om hur medarbetarna ska arbeta med viktiga frågor 
och detta handlar främst om interna utbildningar.  

Tryggheten är något som Esplinger på Deloitte & Touche också talar om, vikten att få 
medarbetarna att känna sig trygga. Det är många gånger så pass oroligt i många andra 
sammanhang för de olika medarbetarna att det är viktigt att de känner sig trygga i den miljö 
som de vistas i på arbetsplatsen. Detta är också något som Pfeffer tar upp och menar att de 
anställda inte gör sitt bästa eller anstränger sig om inte de känner sig trygga och tror att de har 
sitt arbete kvar på lite sikt. 

Esplinger på Deloitte & Touche poängterar att det är viktigt att hela tiden ge feedback till sina 
medarbetare något som Wolvén57 också tar upp och menar att genom feedback utvecklar man 
medarbetaren och företaget präglas av uppriktighet och ömsesidigt ansvar. Wolvén menar att 
detta ska leda till att medarbetaren ser fram emot att gå till jobbet. Det gäller alltså för 
ledningen att vara närvarande och engagerade och hela tiden komma med feedback på arbetet 
som medarbetaren utför för att skapa och uppmuntra nyskapande. Även Ågren på SEB talar 
om feedback som något viktigt och det gäller att komma med generös positiv kritik som 
komplement till eventuell negativ kritik. Att komma med feedback och positiv kritik leder 
som Pfeffer tagit upp till att våga agera, våga att göra fel vilket i slutänden kan leda till 
lärande. 
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Något som endast Deloitte & Touche tar upp och som Pfeffer tydligt poängterar är vikten av 
motivationsfaktorn som faktiskt lönen är för många medarbetare. Det handlar om företagets 
löner och andra kompensationer som syftar till att visa på bra arbetsprestationer. 

4.6 Kulturens roll 
Organisationskulturen är något som kan uppfattas och tolkas på olika sätt. Henning Bang 
sammanfattar organisationskultur med följande ord: 

”Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar 
och verklighetsuppfattningar som utvecklas när medlemmarna samverkar 
med varandra och omvärlden” (s. 24)58 

Det handlar inte bara för organisationer att utbilda och rekrytera rätt personal för att nå en 
lärande organisation utan det handlar mycket om att skapa en miljö i den kontinuerliga 
vardagen där inlärning sker mellan arbetskamrater och via organisationens chefer. 
Möjligheten att skapa denna sortens organisationskultur är därför mycket viktigt och det 
gäller att visa att lärande av varandra är något som organisationen eftersträvar. Ett sätt att nå 
detta är genom att belöningssystem som uppmuntrar erfarenhets- och organisationsutveckling. 
Problem som kan uppstå är att t ex äldre medarbetare håller hårt på sin kompetens eftersom de 
har kunskaper som tagit många år att ta till sig. Att överföra dessa kunskaper kan gå mycket 
snabbt vilket gör att ett motstånd kan skapas om företaget inte har en stark organisationskultur 
där kunskapsöverföring uppmuntras och där belöningssystemen värderar denna 
kunskapsöverföring.59 Att skapa en kultur som uppmuntrar lärande och kunskapsöverföring är 
en central men komplicerad aspekt i arbetet med att åstadkomma varaktigt lärande. Våra 
fallföretag angriper denna utmaning på olika sätt. 

SEB håller på att genomgå en kulturell transformering från produkt till tjänsteföretag. Ett 
viktigt inslag är en kraftigt ökat fokus på kundvärde och kundrelationen. Enkelt kan det sägas 
att SEB går från reaktivitet till proaktivitet avseende kundsidan, enligt Ågren. 

Arbetet med ett ökat kundfokus och den förändring som banken står inför innebär även ett 
behov av kulturell förändring. Dock finns det utmaningar i det faktum att det finns stora 
kulturella skillnader inom bankens olika delar och affärsområden. Vissa chefer fokuserar 
mycket på kulturella aspekter och den påverkan som ledare har på kulturen, enligt Ågren. I 
samband med detta förändringsarbete är det viktigt med starka frontfigurer för att möjliggöra 
de nödvändiga förändringar som banken står inför. Historiskt sett finns det ett ganska stort 
kulturellt inslag av tävling och intern konkurrens mellan olika regioner i Sverige vilket, enligt 
Ågren, bidrar starkt till lärande och utveckling för banken som helhet då alla regioner strävar 
efter att bli bäst på olika områden. 

Inom IBM BCS beskriver Hjortsparre följande: 
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”Spjutspetskompetensen hos våra medarbetare bygger på aktivt lärande och 
att vi kontinuerligt försöker sätta individen i fokus. I samband med detta är 
en kultur som stödjer kunskapsspridning och lärande mycket viktig”.  

IBM arbetar kontinuerligt med att skapa en aktivt lärande kultur som uppmuntrar olika 
medarbetare att dela med sig av information samt att själv söka kunskap hos andra 
medarbetare. Hjortsparre säger: 

”Jag har även sett motsatsen hos andra företag och även internt inom IBM i 
vissa sammanhang där silotänkande och skyddande av egen information och 
eget kunnande är centralt. Ofta beror denna typ av agerande på att det är de 
enskilda individerna som mäts och utvärderas i mätsystemen istället för hela 
teamet”  

Dock finns det risker att beakta i detta sammanhang då vissa typer av mätsystem kan vara 
förkastligt om det intervenerar i den kultur som ändå skall och bör finnas i organisationen 
naturligt. IBM arbetar även i dagsläget med att definiera och implementera olika processer 
och verktyg (databaser, interna nätverk) dvs. en struktur för att stödja ovanstående kultur. 
Vidare har IBM insett vikten av ett starkt ledarskap och förebilder i detta sammanhang. Vissa 
chefer har kvalitativa mål avseende ”Role Modeling” för att agera som förebilder. IBM BCS 
arbetar ständigt med att förbättra sig gentemot konkurrenterna. Kontinuerliga jämförelser görs 
mot olika konkurrenter för att se hur IBM kan bli bättre. Detta arbete bidrar också till en 
kultur som uppmuntrar utveckling och nytänkande, enligt Hjortsparre. 

Även inom Tetra Pak pågår i dag ett förändringsarbete som till stor del påverkar företagets 
kultur. Tidigare har bolaget i många sammanhang fokuserat på inre effektivitet men ett ökat 
fokus på yttre effektivitet och förmågan att känna av kundernas och marknadens behov pågår. 
Enligt Nilsson får detta arbete stor påverkan på företagets kultur. Detta är något som Tetra 
Pak lyckats hantera relativt framgångsrikt. Nilsson säger: 

 ”Det är lätt att det blir en kulturförändring bara i en del av organisationen 
men vi är på god väg att hantera denna utmaning. Jag skulle vilja påstå att 
vi har en implementeringsgrad på närmare 75% i dagsläget på de kulturella 
förändringar som bl a Tetra Pak Innovation Process medför” 

Det förändringsarbete som pågår mot en ökad yttre effektivitet handlar mycket om att ändra 
kulturen inom Tetra Pak. Enligt Nilsson är detta en utmaning vars komplexitet ledningen och 
organisationen i övrigt har ganska klart för sig: 

”Uthållighet är viktig i samband med denna typ av förändringsarbete och 
byter man ledning ofta bidrar det till problem vilket vi undvikit till stor del”  

Vidare fokuserar även Tetra Pak på att skapa tydliga ledningsriktlinjer i deras vision och 
mission. Dessa är tydligt formulerade inom Tetra Pak och ganska bra spridda i organisationen 
vilket underlättar det kulturella förändringsarbetet, enligt Nilsson. Ett exempel på de 
utmaningar som den kulturella förändringen har medfört är att många forskare har svårt att 
resonera i termer av kundvärde och affärsbehov. De ser därför inget värde i olika mätsystem 
som utvärderar forskningsarbetet utifrån dessa aspekter. Nilsson beskriver detta i egna ord:  
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”Detta är något vi arbetat mycket med forskarna och jag har diskuterat med 
dem i termer som - om ni gör något bra vill ni väl få belöning för det? Jo, 
det vill de ju och då har vi lyckats få en samsyn kring att det måste gå att 
definiera och skilja ut den forskning som är bra och användbar från den som 
är mindre bra. Detta har varit en klar kulturförändring och vi har fått gå 
försiktigt fram för att inte hämma kreativitet och innovationsförmågan”.  

Tetra Paks budskap i detta sammanhang är att både struktur/mätbarhet och 
innovationsförmåga är viktiga för framgång. 

Deloitte & Touche genomgår även de en kulturell förändring i samband med den 
sammanslagning som sker med Andersen. Vissa konferenser och andra engagemang har 
ställts in under hösten 2002 då bolaget arbetar hårt med kulturintegrationen och denna typ av 
avbrott anses störa produktionen för mycket. Esplinger beskriver även hur den kulturella 
integrationen ej bara sker mellan Deloitte & Touche och Andersen utan även mellan 
företagets olika affärsområden. Denna integration försvåras många gånger av att de olika 
affärsområdena sitter avskilda i olika typer av kontor och inte har så mycket kontakt med 
varandra. Esplinger säger: 

”Det finns olika kulturer och alla är väldigt måna om sin egen identitet. T ex 
är det i bland ett litet krig mellan jurister och ekonomer med sina olika sätt 
att se på verkligheten. Det kunde vara ett bättre arbetsklimat mellan de olika 
avdelningarna” 

Vidare skiljer sig även kulturen åt mellan olika regioner, kulturen är väldigt lokal inom 
Deloitte & Touche. Klart är dock att hur framgångsrika Deloitte & Touche är med den 
kulturella förändringen och integrationen samt förmågan att ta det bästa av olika världar och 
förändringen i mångt och mycket kommer att avgöra företagets framgång i framtiden, enligt 
Esplinger:  

”Vi måste lyckas skapa en kultur som kan hantera olika medarbetares krav 
och önskemål då olika personer inte alltid drivs av samma saker. Vidare 
måste kulturen visa på alla medarbetares lika värde, något som inte alla 
delar av företaget är lika duktiga på”. 

Sammanfattningsvis arbetar IBM BCS och Tetra Pak i dagsläget ganska likartat med 
kulturella frågor och har lyckats uppnå en ganska bra kulturell enhetlighet inom sina 
respektive verksamheter. Vidare verkar de ha en ganska genomgående förståelse för kulturell 
komplexitet och hur den påverkar strategiskt förändringsarbete. Både SEB och Deloitte & 
Touche arbetar med kulturella frågor men brottas båda två med utmaningen att olika delar av 
organisationen har olika kulturer som tar sig uttryck på olika sätt. Dessa olika kulturer kan 
vidmakthålla värderingar, t ex en förändringsovilja av något skäl, som står i viss motsats till 
organisationens övriga värderingar. Vidare säger sig båda företagen inse kulturens vikt men 
inga klara incitament och uttalade intentioner från ledningen verkar föreligga i syfte att 
verkligen skapa en mer enhetlig kultur. Denna kulturella differentiering skapar också mycket 
riktigt utmaningar i samband med de strategiska förändringar som SEB och Deloitte & 
Touche står inför. 
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Ledarskapet är även en viktig faktor för att påverka företagskulturen i samband med 
genomförande av förändringar och för att gå mot en kultur av varaktigt lärande. Ledare kan 
visa på vilka frågor som är viktiga genom att fokusera på dem. Ledare kan uppmuntra 
beteende genom prioritering av belöningar, befordringar och vilka som de vänder sig till i 
olika frågor. Inom stora börsnoterade företag, som SEB och IBM, visar många gånger de 
formella cheferna genom sitt agerande att mer traditionella ledarskapsfrågor som 
resultatuppföljning, intern kontroll och styrning många gånger upplevs som viktigast. De mer 
informella ledarna agerar i vissa fall annorlunda och fungerar mer som förebilder och 
visionärer. Detta medför inte sällan en viss konflikt. Denna konflikt underlättas inte heller av 
att stora börsnoterade företag ofta har en ganska tydlig rollkultur där byråkrati och formella 
titlar styr i många sammanhang. De informella ledarna som även fokuserar på det ”nya 
ledarskapet” enligt Senge får då ofta mindre utrymme att driva sina frågor av naturliga skäl. 
Detta kan även få konsekvenser på organisationens förmåga att effektivt genomföra 
förändringar. Att skapa en effektiv och förändringsbenägen kultur med ett starkt och effektivt 
ledarskap som föregår med gott exempel och visar på organisationens vision är således 
kritiskt. 

Ovanstående pekar på att ’nya’ ledare, i enlighet med Senges definition, i betydligt större 
utsträckning behöver inse sin betydelse för att påverka visioner och värderingar som i sin tur 
påverkar kulturen t ex i samband en förändringssituation. Utan att beakta detta finns risk att 
förändringen inte leder till de önskade effekterna. Sammanfattningsvis innebär organisatorisk 
förändring alltid också en kulturell förändring. Att möta förändringar i omgivningen med 
endast förändringar i teknologi, mätsystem, processer är normalt inte tillräckligt.  

4.7 Informationsspridning och ”Knowledge Management” 
Vikten av att framgångsrikt kommunicera organisationens visioner avseende lärande är 
central för att skapa en förankring i organisationen och ett enhetligt arbetssätt. Detta gäller 
både internt (till de anställda) och externt (till kunder, potentiella kunder och potentiellt 
framtida anställda). Om inte de anställda förstår och tar till sig företagets visioner och 
värderingar kommer inte dessa värderingar att påverka formandet av företagskulturen och 
arbetssättet på ett framgångsrikt sätt. 

Inom SEB sker kommunikationen av bankens ”nya” kundfokusering främst via SEBs 
centraliserade marknadsföring mot kunder samt universitet/högskolor. Varje affärsområde har 
dock möjlighet att till viss del påverka denna marknadsföring. Operativt arbetar SEB för att 
föra ut detta budskap genom kundpresentationer hos existerande och potentiella kunder.  

Internt kommuniceras detta budskap till medarbetare delvis personligen genom 
verksamhetens chefer. SEB använder dock även bankens visioner som ett led i denna 
kommunikation.  

VD Lars Thunell har personligen hållit presentationer för samtliga anställda där han har 
diskuterat vikten av dessa kärnvärderingar. Detta sker dock inte regelbundet utan endast vid 
ett fåtal tillfällen för ett par år sedan. Vidare upplever Ågren det som att bankens visioner 
förändras och skiftar fokus lite väl ofta vilket försvårar trovärdighet och kommunikation 
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internt och externt. Ågren påpekar även att hans grupp sitter i ett öppet landskap vilket 
underlättar informationsspridningen betydligt. Kunskap sprids snabbt och lätt mellan 
medarbetarna. 

IBM arbetar också på ett strukturerat sätt med denna kunskapsspridning. Grönlund beskriver 
hur målsättningar, värderingar och strategiska visioner sprids i organisationen på främst två 
sätt: 

1 Chefer syns personligen ofta på gruppmöten och regionmöten och därmed 
kommunicerar direkt med medarbetarna. 

2 I samband med arbetet med att ta fram affärsplanen som innehåller visioner och 
mål. Affärsplanen kommuniceras ut till alla medarbetare och Grönlund prioriterar 
förankring i alla led då det är kritiskt för framgångsrik exekvering. 

IBM BCS har likartad inställning men arbetar på ett något mer strukturerat sätt med 
informationsspridning. Enligt Hjortsparre arbetar BCS för att värderingar och visioner sprids i 
organisationen regelbundet, kontinuerligt och intensivt även på andra sätt än med 
affärsplanen, vilket i många fall är en utmaning. Samtlig personal är viktig och behöver vara 
delaktiga i denna spridning, enligt Hjortsparre. Implementeringen är en ledarskapsfråga och 
BCS målsättning är att diskutera visionen ofta för att lyckas kommunicera ut den i 
organisationen och skapa en tydlig förankring. BCS försöker att kommunicera budskapet i 
alla möjliga sammanhang även externt med kundaktiviteter. Mycket ansvar ligger på chefer 
och team-ledare att kommunicera till de enskilda individerna. Slutligen måste det finnas ett 
mätsystemet som är koordinerat med budskapet, enligt Hjortsparre. Detta arbetar BCS och 
IBM aktivt med i dagsläget. Ett sätt att sprida dessa värderingar i organisationen är att arbeta 
mycket med företagskulturen och processer och verktyg för att stödja kulturen, enligt 
Hjortsparre.  

Hur arbetar då Tetra Pak med att sprida sina värderingar och mål avseende vikten av varaktigt 
lärande inom och utanför organisationen? Personer från hela företaget har varit delaktiga i 
skapandet av Tetra Paks innovationsprocess, enligt Nilsson. Syftet är att skapa en verklig 
förankring i verksamheten och en delaktighet från verksamhetens samtliga delar. Detta är 
nödvändigt för en framgångsrik innovationsprocess, enligt Nilsson. Dessutom används olika 
typer av interna skrifter och flygblad. Nilsson ser även Tetra Pak Academy och de specifika 
utbildningar som genomförs som viktiga delar i denna kunskapsspridning. 

Externt sprids Tetra Pak värderingar till kunderna främst genom marknadsbolagen. Dock har 
inte marknadsbolagen lyckats så bra med denna kommunikation, enligt Nilsson. 

Hur kommunicerar Deloitte & Touche värderingar till personalen och externt mot bolagets 
kunder? Det handlar mycket om personlig kommunikation mellan chefer och anställda. 
Esplinger uppmuntrar t ex anställda att gå ut och äta lunch med potentiella kunder ofta. 
Avseende dessa frågor är det också viktigt att föregå med gott exempel som chef: 

”Det är viktigt att genomföra olika kund- och marknadsaktiviteter 
regelbundet och ofta så yngre medarbetare får övning och ser dessa bitar 
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som naturliga och att de byggs in i kulturen. Detta bidrar till ett ökat 
omvärldsfokus som i sin tur bidrar till bättre lärande”. 

Den anställde uppmuntras inom Deloitte & Touche att skapa sig en förståelse av att det vilar 
ett ansvar på varje individ att till viss del själv ta ansvar för sin utveckling. Inte minst 
aktualiseras detta då den anställde blir auktoriserad revisor och mer eller mindre förväntas 
både dra in sina uppdrag och styra dem själva. Vidare har Deloitte & Touche olika nätverk 
internt för de anställda t ex ett i syfte att uppmuntra medarbetare födda på 70-talet att träffas 
och umgås i avslappnade former. Medarbetarna har olika aktiviteter tillsammans och 
uppmuntras etablera kontakter som sedan utvecklas och kan ge affärer på längre sikt. Dessa 
nätverk styrs inte i detalj av Deloitte & Touche utan medarbetarna får en budget och 
ledningen får sedan återkoppling på vad de har gjort och kommit fram till. Vidare uppmuntras 
medarbetarna att vara med i alla former externa nätverk. Esplinger säger: 

”Att vara ute och synas för det är vad det handlar om. Trivs man inte med 
det kommer man aldrig att bli en framgångsrik konsult eller revisor. Det här 
är inget vanligt jobb”. 

En viktig faktor för att uppnå lärande är kunskapsöverföring inom organisationen. Deloitte & 
Touche upplever sig som ganska duktiga på detta då arbetet dokumenteras noga vilket 
underlättar överföring av kunskap från en medarbetare till en annan. Då personalomsättningen 
är ganska hög måste nya medarbetare snabbt kunna sätta sig in i arbetet genom att gå igenom 
tidigare genomfört arbete. Eftersom personalen även ofta roterar mellan uppdrag och 
arbetsmoment kräver även detta effektiv överföring av information. Det finns dock alltid 
svårigheter med detta, enligt Esplinger 

”Dock finns det som alltid personer som är osäkra på sig själva som sitter 
och håller på information och som inte är så förändringsbenägna men det är 
en minoritet, det bygger på en löpande rotation av arbetsuppgifter och nya 
uppdrag hela tiden”  

Den relativt höga personalomsättningen består främst av att personer med ca 2-3 års 
erfarenhet slutar och ersätts av nya som blir befordrade uppåt. Nyrekrytering görs främst från 
universiteten. Detta medför ett relativt lågt antal nyanställningar av erfarna medarbetare från 
näringslivet. Även de existerande mätsystemen kan bidra till en konflikt då en motvilja i vissa 
fall finns emot att dela med sig av arvodet till andra delar av verksamheten som då ”äter upp 
arvodet”. En målsättning är också att de olika avdelningarna till viss del skall ha egna kunder 
och inte arbeta med samma klienter. Detta för att dels sprida riskerna men även för att uppnå 
en bredare marknadspenetration.  

Samtliga fallföretag har insett vikten av att sprida organisationens värderingar och visioner 
avseende lärande i organisationen. Vi ser denna faktor som i många sammanhang avgörande 
för att uppnå varaktigt lärande. Flera organisationer har storslagna visioner som arbetats fram 
”på kammaren” men som aldrig når ut till medarbetarna och får det genomslag som behövs i 
organisationen. Samtliga fallföretag har insett vikten av fungerande infrastruktur dvs. 
informationssystem och databaser som stödjer kunskapsöverföring mellan medarbetare och 
minskar personberoende. Dock kan sägas att Deloitte & Touche och SEB fokuserat tydligast 
på dessa områden och har tydligast visioner och målsättningar. Personalen på SEB arbetar 
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merparten av tiden tillsammans fysiskt vilket ytterligare underlättar informationsspridningen i 
organisationen. Även Deloitte & Touche har insett vikten av fysisk närhet mellan medarbetare 
för att underlätta informationsspridning och arbetar med att lösa de utmaningar.  

Främst IBM BCS och Tetra Pak har specifikt pekat på kulturens betydelse för 
informationsspridning i organisationen. Att även mätsystemen är kritiska i sammanhanget och 
svårigheten att hitta mätsystem som uppmuntrar lärande och informationsspridande har 
samtliga fallföretag pekat på.  

Vår egen slutsats är att IBM BCS och Deloitte & Touche är de fallföretag som arbetar mest 
strukturerat och framgångsrikt med informationsspridning och kunskapsöverföring. 
Informationsspridning verkar inte vara att område där ett mer långsiktigt ägarperspektiv 
spelar en avgörande roll. 

4.8 Övriga områden att beakta  
Nedan beskrivs några andra områden som funnits ha en viss påverkan på förmågan att skapa 
lärande hos våra fallföretag 

4.8.1 Användning av informationssystem 

Dagens tekniska utveckling skapar naturligtvis förutsättningar för kunskapsföretag att 
använda informationssystem för att effektivt samla in, lagra, bearbeta och sprida information i 
organisationerna. Dock har det visat sig att våra fallföretag arbetar på olika sätt med dessa 
frågor och har mer eller mindre strukturerade angreppsätt för att använda tekniken i detta 
sammanhang. Inget av våra fallföretag har lyft fram informationssystemen som en avgörande 
faktor för lärande vilket kan tyckas förvånande då samtliga företag har en relativt hög 
teknikmognad och använder informationssystem i olika sammanhang. Dock använder 
samtliga företag informationssystem för att hantera information i ganska stor utsträckning.  

Sammanfattningsvis arbetar samtliga våra fallföretag mer eller mindre strukturerat med 
spridning av information via informationssystem. Främst SEB har ett tydligt externt fokus 
mot verksamhetens kunder samt mot att använda tekniken för att frigöra tid för bankens 
medarbetare som kan läggas på andra värdeskapande aktiviteter. Övriga fallföretag använder 
mest informationssystemen för att sprida information internt med hjälp av olika databaser. I 
vissa fall syns en allt för omfattande användning av databaser vilket ökar risken för att det 
slarvas med uppdatering. IBM pekade specifikt på att dessa områden i nuläget är i fokus för 
att stödja den kultur av informationsspridning som bolaget försöker implementera.  

Vår förväntning avseende detta område var att dagens kunskapsföretag redan hade 
implementerat en effektiv användning av informationssystem internt för att sprida kunskap. 
Nästa steg borde då vara att i större utsträckning knyta sig närmare kunder och 
samarbetspartners. Dock fann vi inte denna typ av intentioner hos våra fallföretag i någon 
betydande utsträckning vilket kan ses som intressant. Andra branscher som t ex mer 
traditionellt tillverkande företag och distributionsföretag befinner sig ofta ganska långt fram 
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avseende denna typ av integration mellan kunder, partners (eBusiness, Just-In-Time system 
etc). 

4.8.2 Mät- och belöningssystemens roll 

Ett sätt att uppmuntra och stödja strategi och kultur är att skapa belöningssystem som 
underlättar uppmuntrar lärande i organisationen. Här gäller det att kunna gå ifrån det klassiska 
tänkandet och våga pröva nya vägar. Hur har då våra fallföretag lyckats med detta? Alla 
intervjuade är medvetna om vikten av belöningssystemen för att skapa lärande. Tetra Pak 
använder sig av målstyrning, med en låg grad av detaljstyrning. Balanserade styrkort används 
flitigt där de olika funktionerna inom organisationen har gemensamma mål. Bolaget har även 
mött ett starkt motstånd mot mätning i vissa delar av organisationen (se vidare kultur ovan). 
Även IBM BCS använder sig av balanserade styrkort som är uppdelade på kvalitativa och 
kvantitativa mål. Hjortsparre nämnde personalens förmåga att dela med sig av sin kunskap 
som exempel på mått av kvalitativa mål. Han poängterade vidare vikten av mätsystem som 
fokuserar på gruppen istället för på individen. Det finns problem med att mäta så kallad ”cross 
selling”, när affärsenheterna behöver ta hjälp av varandra på olika uppdrag. SEB och Ågren 
arbetar med att istället tydligt informera andra delar av verksamheten så att de själva inser 
värdet av att samarbeta över organisatoriska gränser. 

Deloitte och Touche har kanske en lättare utgångspunkt då ekonomer har en förkärlek för att 
mäta det mesta. Alltså finns här inget större motstånd mot själva mätningen som sådan. Enligt 
Esplinger är det som inte är mätbart ofta inte begripligt. Deloitte och Touche mäter 
framförallt den enskilde medarbetarens debiteringsgrad och alla anställda har sin individuella 
utbildningsplan även om man inte mäter lärandet i sig, något som kan bero på svårigheten att 
mäta ett utfall som kanske inte syns på flera år. Det kan också sägas att informationsspridning 
inte alltid underlättas av det faktum att verksamhetens olika avdelningar sitter ganska strikt 
åtskilda och även har olika kulturer och till viss del en egen identitet.  

Alla fallföretag poängterar vikten av att ha mätsystem som uppmuntrar lärande och spridande 
av kunskap inom organisationen. Samtidigt är alla överens om svårigheten att hitta vilka mät- 
och styrsystem som uppmuntrar och inte motverkar dessa mål. Balanserade styrkort har 
anammats av två fallföretag men kräver både tydliga kvalitativa och kvantitativa mål.  

4.8.3 Användning av team  

Gruppens betydelse för kunskapsspridandet inom organisationen och att alla inte behöver 
kunna allt anses ofta vara en viktig del av det långsiktiga lärandet. Hur jobbar våra fallföretag 
för att dra nytta av gruppens fördelar? Tetra Pak poängterar inte gruppens betydelse vilket kan 
tolkas antingen som att den ses som en självklarhet eller en omedvetenhet om dess betydelse. 

Hos IBM BCS arbetar ledare med att mer och mer gå ifrån fokus på individens betydelse 
genom att belöna gruppen som helhet. BCS har tagit fram en affärsplan som fokuserar på 
gruppen och på att individerna inom gruppen delar med sig av sina kunskaper till olika 
medarbetare. Teambonus blir här ett viktigt inslag som används av IBM BCS. Konsulter är 
även fördelade på olika expertområden. Denna inriktning på olika expertområden anser 
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Hjortsparre vara nästan unik inom BCS men håller på att spridas inom den nordiska 
verksamheten där det byggs upp nordiska team främst av det skäl att IBM vill undvika att 
behöva ha all typ av specialistkunskap på varje enskild ort. 

Även på SEB poängterar Ågren vikten av att arbeta i grupp. Här understöds grupptänkandet 
av en effektiv infrastruktur och av att många medarbetare sitter i öppna landskap vilket 
underlättar informationsspridningen betydligt. Även Deloitte och Touche arbetar i stor 
utsträckning med team, inte minst inom revisionen som till stor utsträckning bedrivs i form av 
specifika revisionsteam. 
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5 Slutsatser  

Den information som erhållits från fallföretagen och den analys som genomförts har gjort det 
möjligt att i stor utsträckning svara på de frågor som ställdes i uppsatsens inledning. 

I detta avsnitt kommer de slutsatser att beskrivas som analysen resulterat i. Syftet är att 
försöka visa på trender och fokusområden kring lärande inom våra fallföretag som 
förhoppningsvis kan användas i ett bredare sammanhang. Vidare kommer en bedömning att 
göras av huruvida de områden som dagens kunskapsföretag ser som viktiga överensstämmer 
med de teorier som vi beskrivit i kapitel tre eller om helt andra områden tenderar att vara mer 
i fokus. 

Den genomförda analysen pekar på att samtliga fallföretag har insett vikten av att skapa 
lärande organisationer och nämner även detta specifikt. Dock har fallföretagen inte alltid till 
fullo insett de faktorer som påverkar och skapar förutsättningar för varaktigt lärande. Vidare 
är det påfallande ofta som arbetet med att skapa lärande organisationer slutar vid uttalade 
intentioner som inte på ett tillfredsställande sätt stöds av nödvändiga förändringar i processer, 
kultur och värderingar som krävs för framgång. Kulturen viktiga roll och ledarskapets 
förmåga att påverka denna kultur speciellt i samband med organisatoriska förändringar, är 
också ett område som våra fallföretag inte till fullo insett vikten av. 

Samtliga fallföretag arbetar mer eller mindre strukturerat med frågor som ledarskap, kultur, 
Knowledge Management och Human Resource Management för att underlätta skapandet av 
lärande organisationer. Kritik kan istället riktas mot det faktum att ingen av våra fallföretag 
har någon uttalad förståelse för eller strukturerade metoder för att anamma det mer 
systembaserade angreppssätt på problem som dagens kunskapsföretag står inför och som 
skapar förutsättningar för double- och triple-loop lärande. Detta är områden som är kritiska 
för lärande och som även kan sägas vara i fokus i flera av de teorier som används.  

Fallföretagen visar sig i ganska stor utsträckning vara fokuserade på kortsiktiga mål och de 
existerande processerna visar på ett arbetssätt som riskerar att vara temporärt och otillräckligt 
i längden det vill säga. mer inslag av single-loop lärande. Denna typ av lärande och kortsiktigt 
arbetssätt riskerar ha en konserverande effekt på organisationen istället för att skapa en 
effektiv förändringsbenägenhet. 

Resultatet pekar på två frågor: 

1 Varför förhåller det sig på detta sättet i våra fallföretag ? 

2 Hur kan dessa fallföretag ändå vara bevisligen mycket framgångsrika inom sina 
respektive områden utan dessa viktiga egenskaper ? 
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Svaret på dessa frågor är sannolikt komplext och mångfacetterat. Ett svar är att det inte 
förhåller sig på det sättet inom våra fallföretag att de saknar förmågan till double- och triple-
loop lärande och ett systembaserat synsätt. Istället finns detta i viss grad men istället för att 
vara uttalad, medveten och strukturerad är denna kunskap omedveten och beroende på 
enskilda individer i organisationerna med den erfarenhet och kunskap som de besitter. 
Fallföretagen saknar dock även förmågan att ta till vara och sprida denna kunskap inom 
organisationerna i fråga vilket kan anses vara väl så anmärkningsvärt.  

En annan förklaring är troligen den omedvetenheten som nämns ovan. Ledare och andra 
medarbetare är helt enkelt omedvetna om behovet av nya typer av ledarskap, lärande och hur 
förutsättningar för detta skapas i ett kunskapsföretag. En bidragande orsak till detta är 
områdets komplexitet och karaktär av något som är svårt ”att ta på”. Detta bidrar till att det 
blir svårare för kunskapsföretag att även definiera konkreta mål, processer och arbetssätt för 
att skapa lärande. 

I samband med de intervjuer som genomförts har indikationer gjorts mot att enskilda 
medarbetare oftast lägger en allt för stor del av tiden på akuta men mindre 
strategiskt/långsiktigt viktiga aktiviteter som många gånger är kritiska för double- och triple-
loop lärande och ett systembaserat synsätt. 

Detta illustreras av bilden nedan: 

 

 

 

 

 

 

Allt för mycket tid och resurser tillbringas ofta i ruta två dvs. med aktiviteter som är av akut 
karaktär men har mindre strategiskt viktig betydelse för organisationens långsiktiga 
utveckling och förmåga till lärande. Double- och triple-loop lärande och ett systembaserat 
synsätt kommer, enligt vår mening, att kräva en förskjutning av resurser och tid mellan ruta 
två och ruta tre dvs. att mer tid och resurser behöver läggas på aktiviteter som är långsiktigt 
viktiga men inte så akuta för dagen. Att skapa tillfredsställande värderingar samt processer 
och verktyg som stödjer denna förskjutning av resurser kommer att vara en kritiskt aktivitet 
för kunskapsföretag i framtiden, enligt vår bedömning. 

En bidragande orsak till ovan beskrivna situation är troligen en kortsiktighet som många 
gånger genomsyrar främst börsnoterade kunskapsföretags arbetssätt och som ställer höga krav 
på kortsiktig avkastning på merparten av de aktiviteter som genomförs. Den mer långsiktiga 
inställning som många gånger skapar förutsättningar för double- och triple-loop lärande och 
ett systembaserat synsätt underlättas av en annan typ av ägarbild. Detta märks tydligt inom 

Strategisk/långsiktig
betydelse (viktigt)

HÖG LÅG

Graden av brådska
(akut aktivitet)

HÖG
1 2

3 4



Strävan mot lärande i kunskapsföretag 
Slutsatser 

 - 48 - 

Tetra Pak och även inom Deloitte & Touche i viss utsträckning. Kunskapsföretagen i dag 
måste klara av utmaningen att både arbeta kortsiktigt mot kortsiktiga lönsamhetsmål och 
långsiktigt mot förmågan att skapa varaktigt lärande. Detta är en utmaning som kommer att 
ställa höga krav på de kunskapsföretag som siktar mot att bli marknadsledande i framtiden. 
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Bilaga 1 

Intervjumall – lärande i kunskapsintensiva företag ht 2002 

• Beskriv Din roll och funktion i organisationen 

• Beskriv strukturen i organisationen – organisationssätt etc 

• Hur definierar Du lärande i en organisation (jfr inre och yttre effektivitet – efficiency / 
effectiveness)? 

• Vad kännetecknar framgång inom området ’lärande’ för Din organisation? Hur mäter Ni 
denna framgång? 

• Hur arbetar Ni med dessa frågor för att säkerställa en effektiv förändringsbenägenhet 
gentemot förändringar i omvärlden?  

• Hur kommunicerar Ni detta budskap till personalen? 

• Hur säkerställer Ni att eventuella kortsiktiga resultatmål inte kommer i konflikt med 
långsiktigt viktiga faktorer och varaktigt lärande? 

• Vilka faktorer anser Du vara mest kritiska för framgång på kort och lång sikt? Varför? – 
utveckla denna fråga vidare 

• Exempel på ytterligare faktorer att diskutera kring vid behov. 

• Systemtänkande / looplärande 
• Organisationssätt 
• Standardisering 
• Mätsystem / styrsystem 
• Visioner 
• Företagskultur 
• Human Resource Management 
• Strategi (som plan eller strategi som process) och planering 
• Marknadsföring & försäljning 
• Kundrelationer 
• Leverantörsrelationer 


