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Uppsatsen tar utgångspunkt i ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv på organisationsförändring och betonar vikten av 
individens förståelse av verkligheten som socialt 
konstruerad och att denna konstruktion måste 
medvetandegöras för att uppnå organisatorisk förändring. 
Avsikten är att ge en djupare dimension av det 
organisatoriska lärandet som kollektiv verksamhet.  Mot 
bakgrund av en pågående organisationsförändring inom 
IKEA intervjuades Supply Managers med syfte att 
analysera deras uppfattning mellanorganisatoriskt 
samarbete. 

Kvalitativ metod och ostrukturerade intervjuer med sex 
Supply Managers och deras ledare. 

Strukturer och former för kommunikation och  kollektiv 
reflektion är bidragande förutsättningar för hur 
organisatoriskt lärande sker. Vad som lärs är avhängigt dels 
av hur och i vilken form kommunikation och reflektion 
sker, dels av innehållet i denna kommunikation och vår 
förmåga att reflektera över och synliggöra våra invanda 
föreställningar och dess eventuella hinder för vidare 
utveckling. 
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Förord 

Intresset för att göra en studie inom IKEA i Älmhult väcktes av en vän, anställd på det aktuella 
företaget. Tack Cia Lindholm för hjälpen. Vad studien sedan skulle komma att handla om kan 
jag ärligt säga var vid den tiden ganska oklart. Dock gavs jag möjlighet till kontakt med 
Christina Stenberg och Lena Brandt Persson. Ett samarbete utvecklades genom denna kontakt 
och en mängd uppslag bollades och diskuterades vid några tillfällen. Jag vill passa på att 
uttrycka mitt Tack för det engagemang och intresse Ni visade för genomförandet av en studie 
inom IKEA of Sweden AB, IoS.  

Mitt forskningsintresse började genom bearbetandet av den information jag tillägnat mig genom 
ovan nämnda möten successivt utveckla konturer och så småningom landa inom området 
Organisatoriskt Lärande. Orsaken till detta val ses i efterhand som ganska naturligt för mig, 
dels då mötet med den verksamhet som bedrivs inom IoS ger intryck av att vara i det närmaste 
omöjlig att bedriva utan ett kontinuerligt informations- och kunskapsutbyte mellan medarbetare 
och avdelningar (– ur ett pedagogiskt perspektiv inte minst som viktig faktor för utvecklandet 
av kollektiv kompetens – ) och dels då det finns ett generellt intresse för organisatoriskt lärande 
som fenomen. Det verkar dessutom forskningsmässigt vara ett ganska empirisk suddigt fält 
vilket gör det än mer angeläget att studera. 

I dagens läge blir det alltmer betydelsefullt, för att inte säga självklart, att utveckla verksamheter 
med individers kompetens som huvudsaklig resurs. Lärandet blir på detta sätt en organisatorisk 
angelägenhet och betydelsefull som kollektiv process. Generalistkompetens, framför 
specialistkompetens, är vågar jag påstå en nödvändighet då många organisationers inre och yttre 
förutsättningar blir alltmer komplexa. Vikten av att ha en övergripande bild av hur 
organisationen och dess verksamhet fungerar och hänger samman blir långt viktigare än att i 
tayloristisk anda bara vara kompetent för sin specifika uppgift. 

Studien görs under en pågående förändringsprocess – varför den inte kan göra anspråk på att 
beskriva något resultat av denna förändring, eller huruvida verksamheten utvecklats i avsedd 
riktning. Snarare bör studiens resultat i form av denna uppsats ses som ett bidrag till fortsatt 
diskussion såväl internt som externt kring aspekter och förutsättningar kring lärande och 
utveckling, som externt kring betydelsen av kritisk reflektion kring sammanhanget mellan hur 
och vad vi lär. 

Jag passa på att uttrycka ett stort Tack! till min handledare Glen Helmstad, som under omöjliga 
och möjliga former ställt upp med handledning och konstruktiva tips. Tack Glen! Detsamma 
gäller mina kollegor Mina O´Dowd och Agneta Wångdahl Flinck, som på olika sätt bidragit till 
mitt författande. Tack ska ni ha!  

Min älskade Karin, som stått ut en hel sommar med mitt tröstlösa och idoga skrivande, Tack! 
Utan Dig hade det varit en än mer tröstlös och regnig sommar. 

Jag tar slutligen och huvudsakligen tillfället i akt och tackar Er som tagit Er dyrbara tid och 
engagemang i anspråk till mina intervjuer. Utan er hade studien varit omöjlig! Tack! Jag hoppas 
denna studie kan ge tillbaka något av värde och bidra till Er utveckling. 

Tomas Dahlborg. 

Lund 2004  
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1. En generell introduktion till studien 
Det är allt vanligare att organisationers verksamhet idag är uppbyggda kring dess 
medlemmars kunskap om de mål man arbetar mot och de förutsättningar man har att 
förhålla sig till. Detta ställer i sin tur krav på delaktighet och helhetsförståelse och 
därmed också på social interaktion, kommunikation, kompetens- och kunskapsutbyte 
medlemmar emellan. Något som gör det allt mer angeläget att skapa och upprätthålla 
goda organisatoriska förutsättningar för social interaktion och kunskap/informations 
tillgänglighet, utbyte och spridning. 

Det arbetslivspedagogiska intresset i denna uppsats ligger i en organisatorisk 
förändringsprocess inom logistik- och distributionsfunktionen i en större 
matrisorganisation. Processen är initierad ifrån distributionsledningsnivå. Målet med 
förändringen rent praktiskt är att förbättra och effektivisera organisationens 
distribution och logistik från att i huvudsak ha utgått från organisationens respektive 
affärsområdes strategiska och funktionella behov och mål – till att bli en gemensam i 
huvudsak strategisk angelägenhet för verksamheten som helhet. Fördelarna med detta 
menar man är bl a att man med gemensamt uppsatta mål och strategier förbättrar 
styrning och affärsmässig utveckling av verksamheten. 

”Nu börjar vi bli så stora att har vi inte gemensamma övergripande mål där det klart 
framgår hur de funktionella målen är kopplade till det övergripande målet - finns det 
risk för suboptimeringar1. Det har vi sett och något som börjat komma mer och mer.” 
uttrycker den chef på distributionens ledningsnivå som ingår i studien. 

För de Supply Managers studien bygger på innebär detta ett utökat och mer integrerat 
samarbete och kommunikation mellan affärsområden och gentemot andra aktörer 
inom och utanför koncernen, vilket antas utveckla distributionsprocessen vad gäller 
bättre framförhållning och kontinuitet i leverans, in- och urfasning av produkter i 
sortimentet etc. På så sätt skapas förutsättningar för optimal produkttillgänglighet som 
bidrar till att hålla låga priser, vilket är en av grundpelarna i företagets filosofi. 
Därigenom skapas bättre konkurrensförutsättningar för företaget. 

Den arbetslivspedagogiska problematiseringen ligger här inte i att denna strävan 
skulle antas saknas bland de inblandade personerna i studien. Snarare ligger den 
pedagogiska problematiseringen i att denna förändring inverkar på individernas 
invanda sätt att förstå sitt arbete, på invanda arbetsmetoder, relationer och rutiner, 
tillika på rollen som Supply Manager. 

                                                 
1 Suboptimering, term inom optimeringsteori som innebär att man riskerar att få en lösning som inte 

är den bästa tänkbara när man försöker dela upp ett komplicerat problem i hanterbara bitar. I 
företagsekonomi används termen för att ange att en avdelning vid försök att nå bästa möjliga 
resultat (optimering) för den egna enheten bidrar till ett dåligt totalresultat för företaget. Genom att 
kostnaderna för lagret minimeras riskerar t.ex. företaget att gå miste om 
försäljningsinkomster.(www.ne.se 2004-06-30) 
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I huvudsak ingår man som Supply Manager i sitt affärsområde och har där uppgiften 
att sköta och styra distributionsprocessen för affärsområdets produkter. Den 
förändring som initierats ställer större krav på samarbete och konsensus kring mål och 
prioriteter samt former för att nå dessa, inom gruppen Supply Managers – vilket är 
något som kan ha inverkan på deras huvudsakliga uppgift och roll inom 
affärsområdet. 

Uppsatsens målgrupp 
De som genom sitt deltagande i studien bidragit till en ökad förståelse av 
organisatoriska lärprocesser. 

De som på ett vetenskapligt plan är intresserade av forskningsfältet Organisatoriskt 
lärande 

De som i andra organisationer upplever sig kunna dra nytta av en vidare förståelse av 
organisatoriska lärprocesser som förutsättningar för organisationsförändring och -
utveckling. 

1.1 Föremålet för studien 
Föremålet för studien är en enhet inom möbelföretaget IKEA:s huvudorganisation för 
produktutveckling, IKEA of Sweden AB2. IoS är en av de större organisationer som 
ligger kvar i småländska Älmhult – orten som kanske vanligast förknippas med 
företaget IKEA och dess ursprung. 

1.1.1 IoS Bakgrund 

IoS AB är uppbyggt kring strukturen av en matrisorganisation, med elva 
affärsområden horisontellt och ett antal funktionsorganisationer vertikalt (se Bilaga 
1). De elva i organisationsskissen horisontellt liggande affärsområdena har 
huvudsakligen ansvar för utveckling och design av IKEA:s produktsortiment. En 
mängd artiklar sorterar sedan under varje produktsortiment. Exempelvis 
affärsområdet Kitchen & Dining ansvarar för köksprodukter och de artiklar som 
sorterar härunder, Sleeping & Storing dess sortiment och artiklar, etc etc. 

De vertikala funktionsorganisationerna ansvarar för olika delar i produktens hantering 
kring kvalitet och design, inköpsstrategier för material, affärsutveckling, 
marknadskoordinering och distribution. Även HR-funktionen ligger i en sådan 
funktion. 

 

 

 

                                                 
2 IKEA of Sweden AB kommer i den fortsatta texten kallas IoS. 
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Supplyorganisationen 
Den organisation som är föremål för denna studie och som fortsatt kommer att 
relateras till som Supplyorganisationen lyder under funktionsorganisationen 
Distribution Services3 (DS).  

Supplyorganisationen består en matrisansvarig chef, elva Supply Managers (SM) – en 
för varje affärsområde. Varje SM har beroende på affärsområdets storlek och 
produktkomplexitet mellan 3 och 10 Supply Planners (SP) till sin hjälp. Som SP 
arbetar man huvudsakligen med den operationella delen av logistikkedjan inom sitt 
affärsområde.4 SM (och SP) är underställda dels en matrisansvarig5 för 
Supplyorganisationen och dels en affärsområdeschef. 

SM ansvarar för distributions- och logistikprocessen för sitt respektive affärsområdes 
produktsortiment och att skapa tillförlitlig, miljö- och kostnadseffektiv distribution i 
relation till utbud och prognostiserad respektive aktuell efterfrågan världen över. 
Förenklat kan man säga att det operativa arbetet går ut på att se till att det på ett hela 
tiden finns ett affärsmässigt utbud av IKEA:s ca 10 000 artiklar för att täcka 
efterfrågan i respektive region/land och att distributionsprocessen löper utan hinder. 
Det strategiska arbetet handlar om att utveckla och säkerställa effektiva 
distributionsförutsättningar för såväl löpande och kommande produktsortiment som 
urfasningsprocesser för olika artiklar. 

Vid en intervju med SMC, dvs chefen för dessa Supply Managers (SM), berättar 
denne om den situation och förändringsambitioner man inom DS idag har för 
Supplyfunktionen. 

Strävan är att utvecklas mot en mer strategiskt arbetande Supply Chain Organisation. 
Detta innebär i korthet att man utvecklar Supplyfunktionen från att ha varit en till 
största delen operativt, affärsområdes- och logistikorienterad funktion för 
distributionen av det egna affärsområdets produkter – till att anta en mer strategiskt 
organisatorisk roll och agera mer helhets- och processorienterat6. För att detta skall bli 
möjligt krävs ett betydligt mer utvecklat samarbete och koordinering Supply 
Managers emellan vad gäller dels supplyprocessen som helhet och dels utvecklingen 
av Supplyorganisationens verksamhet mot mer enhetlighet vad gäller mål och 
förhållningssätt i relationer till andra organisationer och aktörer inom och utanför IoS. 

                                                 
3 Det framkom under första  intervjun att Distribution Service är under sammanslagning med 

Purchasing Co-ordination. Hur denna relaterar till det studerade området kommer inte att behandlas 
i uppsatsen. 

4 För en mer detaljerad beskrivning över SM:s respektive SP:s  arbetsuppgifter, se Bilagor 2 & 3 

5 I fortsättningen har jag valt att kalla denna funktion SMC. 

6 Att en verksamhet är processorienterad innebär enkelt uttryckt att man beskriver och organiserar 
verksamheten utifrån arbetsflöden och vad de ska åstadkomma, till skillnad mot att utgå från 
funktioner och vem som gör vad. Inte sällan har man inom processorientering kunden i fokus för 
verksamheten i motsats till funktionsorientering då man mer har produkten i centrum. Denna 
förändring kräver ett annat synsätt bland organisationens medlemmar. 
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Det är detta förändrade arbets- och förhållningssätt studien riktar in sig på. Specifikt 
fokuseras på gruppen Supply Managers och processer mot den förändring av inbördes 
yrkesrelationer gentemot varandra, mot omgivande aktörer och mot affärsområdet. 

1.2 Syfte 
Ett av vetenskapens och forskningens grundläggande syften och strävanden är, enligt 
Bjereld, Demker, Hinnfors (2002) oavsett forskarens vetenskapssyn och inriktning att 
förstå och lära mer om världen och hur den är sammansatt. 

Att studera ett enskilt fall från i huvudsak ett perspektiv får anses vara tillräckligt 
berikande både för att skapa förståelse av denna enskilda del av ett större 
sammanhang och för att i en förlängning skapa ökad förståelse av sammanhanget i 
sig. Följaktligen är det något som i sin tur kan bidra till ökad förståelse av denna 
större helhet. Detta enligt principen av helheten som något större och mer komplext 
än summan av dess delar (Svensson 2004).7 

Dock kan föreliggande studie måhända inte bjuda på någon flervetenskaplig approach 
utan har sin huvudsakliga utgångspunkt i ett arbetslivspedagogiskt fält, vilket å andra 
sidan kan ge ett bidrag till en mer mångfacetterad bild av en social verklighet i andra 
discipliner som på olika sätt behandlar organisationers verksamhet. 

I detta fall handlar det om att med kvalitativ forskningsansats, från 
beteendevetenskaplig horisont och främst ur pedagogiskt perspektiv undersöka en bit 
av verkligheten med utgångspunkt i egen förförståelse och i belysning av teorier inom 
området, för att genom detta förhoppningsvis bidra till utökad förståelse av 
densamma. 

Syftet med studien är att analysera Supply Managers uppfattningar kring utveckling 
av mellanorganisatoriskt samarbete. 

Ett antagande jag gör i detta är att organisatoriska förändringsprocesser, liksom de 
allra flesta förändringsprocesser med största sannolikt berör människors erfarande av 
och förhållande till sin arbetssituation. Förändring av synsätt och förståelse av sin 
omvärld är ju inte sällan det som generellt definieras som lärande (Ellström 1992; 
Marton 1999; Kolb 1994)8 

                                                 
7 Svensson tar här utgångspunkten i en pedagogisk kontext där han diskuterar betydelsen av att 

verkligheten/praktiken inte enbart kan studeras ur en disciplin, med till denna tillhörande frågor och 
teorier, utan förutsätter ett tvärvetenskapligt perspektiv, där frågor med egentlig hemvist i andra 
forskningsdiscipliner kombineras. Detta bör, sammanfattar Svensson, även innebära en mer 
mångfasetterad bild av och fördjupad förståelse av helheten, men också ett stärkande av de enskilda 
forskningsdisciplinernas betydelse utifrån samma princip. 

8 ”Med lärande avses relativt varaktiga förändringar hos en individ som ett resultat av 
individens samspel med sin omgivning (Ellström 1992 s. 67) 

”…aktivitet hos oss själva varigenom våra uppfattningar av företeelser och händelser i vår 
omvärld förändras.” (Marton 1999, s.12) 
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Min studie fokuserar i huvudsak på organisatoriskt lärande som pågående kollektiva 
och mellanmänskliga kommunikations- och samarbetsprocesser i vilka lärandet 
utvecklar och förändrar de kollektiva referensramarna för verksamheten. 

Forskningsfrågor: 

- Hur lärs genom organisatoriskt lärande? 

- Vad lärs genom organisatoriskt lärande? 

Den första frågan är intressant i det avseende att det i litteraturen på området i 
huvudsak anses att det endast är individer som lär – och att organisatoriskt lärande 
uppkommer genom individers interagerande och kommunicerande med varandra. 

Belysningen av frågan kommer därför huvudsakligen göras genom en 
sammanställning av tre lärprocesser i Supply Managergruppen som på olika sätt kan 
kopplas till den övergripande organisatoriska förändringen och inrikta sig på 
kommunikations- och interaktionsprocesser som utvecklas i och med denna.  

Den andra frågan är intressant ur ett aningen mer filosofiskt perspektiv som 
diskuterar betydelsen av hur vi betraktar vår verklighet, som objektivt sann, alternativt 
socialt konstruerad kommer även formen för och innehållet i organisatoriskt lärande 
att få olika konsekvenser. 

I huvudsak kommer studien att ta avstamp i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 
och på så sätt bidra till en fördjupad förståelse av betydelsen att reflektera över 
ovanstående frågors betydelse för organisatoriskt lärande. 

1.3 Disposition 
Uppsatsen har delats in i fem kapitel. I detta inledande kapitel har jag redogjort för 
ändamålet med undersökningen som rapporteras i uppsatsen. I det nästföljande 
kapitlet redogör jag för mina metodologiska utgångspunkter för studien. Det tredje 
kapitlet innehåller en presentation av den teoretiska referensram som valts för att 
skapa utökad förståelse av det tolkade empiriska materialet och för ämnesområdet i 
allmänhet.  

I det fjärde presenterar jag det tolkade empiriska materialet, dels för en representation 
av ledningens syn på organisationens verksamhet och dels sammanfattas 
intervjupersonernas uppfattningar av utvecklingen av samarbetet inom densamma. 

I det femte och sista kapitlet diskuteras slutligen hur formen och innehållet i 
organisatoriska lärprocesser är beroende av synen på lärande, förståelsen av arbetet, 
kommunikationen och reflektionen mellan människor. 

                                                                                                                                            

“Learning is the process whereby knowledge is created through the transformation of 
experience” (Kolb 1984 s.38) 
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2. Metodologiska utgångspunkter 
Inledningsvis redogör jag i detta kapitel för valt vetenskapsteoretiskt förhållningssätt. 
Jag redogör sedan för det tillvägagångssätt jag valt för att samla in och analysera de 
empiriska data studien vill belysa. Sist i kapitlet för jag en kortare diskussion kring 
hur jag beaktat vetenskapliga kriterier för trovärdighet och giltighet i kvalitativa 
studier. 

2.1 Verkligheten som Social konstruktion  
I de grundläggande antagandena (kunskaps- och verklighetssyn) inom ansatsen social 
konstruktionism betraktas vi som oupplösligt relaterade till verkligheten genom vår 
upplevda erfarenhet av densamma. Detta innebär att vår verklighetsuppfattning 
präglas och formas av den kultur, historia och miljö vi lever i. Enligt detta tolkande 
paradigm är alltså även kunskapen om ”verkligheten” socialt konstruerad. Det anses 
därför omöjligt att kunna beskriva en objektiv verklighet som är för allom given. 
Beskrivningar av denna verklighet är att betrakta som sociala konstruktioner, vi lär 
oss hur verkligheten ser ut genom det sociala samspel människor emellan och vi 
reproducerar denna på samma sätt. Den konstrueras genom diskussioner, samtal och 
interaktion mellan människor i en social miljö. Även språket är en social konstruktion 
i så måtto att olika grupper av människor använder och lägger olika innebörd i språket 
beroende på det sociala samspel de förekommer i (Sandberg i Sjöberg et al 1999). 

Ju mer en människa, från det att hon föds, blir en interagerande del med det samhälle 
hon befinner sig i, desto mer tenderar hon att reproducera detta samhälle i sitt 
erfarande av detsamma. Detta innebär dessbättre inte att vi nödvändigtvis övergår i att 
vara robotar som genom vår insocialisering i samhället enbart reproducerar detta. Vi 
kan även utveckla förståelsen av det genom vår förmåga att reflektera och ifrågasätta 
vårt tänkande, handlande och syn på samhället och därigenom bli medvetna om på 
vilket sätt detta är ett resultat av sociala konstruktioner. Detta innebär också att vi kan, 
genom att vara medvetna om detta ”faktum” utveckla förutsättningar för att även 
rekonstruera vår ”verklighet”, menar Sandberg (ibid.) 

Vår syn på verkligheten grundar sig alltså i tolkningar vilka har sin utgångspunkt i 
sociala konstruktioner som vi präglats in i genom kultur och historia. Dessa bör alltså 
även ligga till grund för den förförståelse vi har av en viss situation. Huruvida denna 
förförståelse skapar en ”riktig” bild av verkligheten låter sig genom detta paradigm 
förklaras med att bilden testas i dialog med omgivningen. Det är kollektivet som 
avgör vilken verklighet som är rationell menar Gergen (1982) som förespråkar ett 
sociorationalistiskt perspektiv9 framför såväl ett relativistiskt som ett positivistiskt, ur 
vilket han hävdar: 

“It is not the internal processes f the individual that generate what is taken for knowledge, but a 
social process of communication. It is within the process of social interchange that rationality is 
generated. Truth is the product of the collectivity of truth makers. (s.207) 

                                                 
9 Se Gergen (1982) s.207-209 

 6



 

2.1.2 Forskarens förförståelse 

Val av forskningsobjekt, metodval, tillvägagångssätt etc och inte minst resultat av all 
forskning beror på forskarens förförståelse – konstruktion av verkligheten (Gilje & 
Grimen 1992). I en kvalitativ studie i synnerhet bör denna redogöras för i så stor 
uträckning som möjligt. Orsaken till detta är naturligtvis att det annars blir i det 
närmaste ogörligt för läsaren att, utifrån såväl egna som rent vetenskapliga 
förutsättningar bedöma uppsatsens trovärdighet och giltighet (King et al. 1994). Vi 
har alltid, eller bör alltid ha, någon form av idé om vad vi skall titta efter när vi 
närmar oss ett fenomen. Det blir, vill jag anta, med ett konstruktionistiskt 
förhållningssätt till verkligheten sannolikt inte ens något fenomen förrän vi har en idé 
om det,  då vi annars sannolikt inte riktat vår uppmärksamhet åt det. 

Vi möter aldrig världen som ett blankt blad utan vissa förutsättningar som vi tar för 
givna. (Gilje & Grimen ibid. s.182) 

…ingen kommer idémässigt tomhänt till en forskningsprocess” (Alvesson & Sköldberg 
1994 s.23)  

Gilje och Grimen (ibid.) beskriver tre aspekter av vår förförståelse: 

Språk och begrepp - Forskaren ser sitt fenomen genom det begrepp dennes språk ger 
till förfogande. Begreppen gör det möjligt att se något som något. 

Trosuppfattning och föreställningar – har med vad vi betraktar som verkligt, sant, 
rätt, fel. Vetenskapliga teorier och hypoteser kan sägas vara mer eller mindre 
välmotiverade trosuppfattningar. 

Personliga erfarenheter – Våra erfarenheter är ju de som i stor utsträckning gör att vi 
ser det vi ser, vi tolkar världen utifrån de erfarenheter vi gjort och gör, det som gör att 
vi ser mening i det ena och inte det andra. 

Svårigheterna, för att inte säga omöjligheten, med att uttryckligen redovisa sin 
förförståelse i en studie av detta slag är flera. Huvudsakligen kan vi skylla på 
platsbrist, men också det att jag antar att vi inte kan redogöra för denna i sin helhet. 
Dimensioner av den ligger djupt inbäddade i oss och vårt undermedvetna (Wigblad 
1997). Dessutom förändras och förnyas den successivt genom det vi upplever. 
Ironiskt nog även då vi beskriver den, vill jag anta. Så läsaren får förhålla sig till det 
han/hon kan explicit och implicit läsa sig till. Något av det explicita försöker jag dock 
redogöra för nedan. 
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2.2 Forskningsstrategi 

2.2.1 Kvalitativ metod  

Kvalitativ studie 
Hur mäter man ”vackert”? frågar sig Eneroth (1984). Den frågan är självklart inte 
tänkt att besvaras med förklaring om hur det faktiskt går till, utan syftet med denna 
fråga är att väcka tankar om hur man kan bära sig åt för att undersöka och skapa en 
bild av /kunskap om olika fenomen i vår tillvaro.  

Bättre förståelse av verkligheten kan sägas vara ett av de grundläggande målen med 
forskning i allmänhet och i kvalitativ forskningsmetod i synnerhet. Vanligen handlar 
det att utveckla en förståelse av det enskilda fallet. Det handlar – i motsats till att 
försöka bevisa och bekräfta generella principer och ”sanningar” om något, vilket ofta 
tillskrivs den kvantitativa forskningsmetoden - om att försöka komma bakom och 
upptäcka motiv, resonemang, idéer, generera och bidra till konstruerandet av ny teori. 
(Starrin et al 1991, Svensson 2004, Bjereld et al 2002)  

Då syftet är av kvalitativ natur i det avseende att intresset ligger i att beskriva och 
analysera människors uppfattningar – i detta fallet om pågående förändringsprocesser 
ligger det i sakens natur att välja ett kvalitativt angreppssätt. 

En induktiv studie 
Induktion kan förenklat sägas vara ett metodologiskt förhållande, eller varför inte 
teorigenererande perspektiv i vilket man med mer eller mindre utvecklad förförståelse 
om situationen undersöker något specifikt, ett specifikt empiriskt förhållande, för att 
genom detta skapa teoretiska begrepp och förståelse av alternativt kompletterar – eller 
möjligen ifrågasätta – redan befintliga sådana och successivt ger en förklaring till hur 
något är beskaffat, en tydligare bild av verkligheten (Bjereld, Demker & Hinnfors 
2002).  

Det omvända, deduktiva, från det generella till det specifika innebär att man utifrån de 
teorier som redan existerar väljer olika kvaliteten på en viss företeelse, ett visst 
fenomen, och genom ett mätinstrument, vanligen enkäter e dyl bestämmer mängden 
av, eller sambanden mellan dessa kvaliteter och på så sätt bekräftar och befäster dessa 
teorier (ibid.)  

Jag har, med höjd taget för den teoretiska förförståelse jag har inom området, men 
ringa inom det empiriska, börjat i empirin och därifrån lyft fram teman och kategorier 
ur de data jag samlat in därigenom gått induktivt tillväga (Janesick i Denzin & 
Lincoln 1998). 
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2.3 Genomförande 

2.3.1 Val av organisation - och kontakt 

Kontakten med företaget skedde, som tidigare omnämnts, genom en bekant som är 
anställd inom IKEA berättade om att man där kontinuerligt arbetar med flera större 
projekt i kring lärande och kompetensutveckling. Jag fick med hjälp av denna bekant 
hjälp med kontakt hos Christina Stenberg och Lena Brandt-Persson inom 
Competence10. Tid för möte bestämdes och under mötet fördes samtal kring en mängd 
olika områden för vad som från deras håll respektive mitt håll kunde vara intressant 
att studera. Ytterligare ett möte hölls med, då enbart Christina Stenberg, i vilket vi 
gick aningen mer specifikt in på det område som föreliggande studie handlar om, 
nämligen ett organisatoriskt förändringsarbete. 

2.3.2 Urval av respondenter 

Urvalet av intervjupersoner har alltid en implikation när man inte har tillräckligt god 
kunskap om den organisation och dess relationer i vilken man avser studera valt 
problem. Risken med ett urval kan exempelvis vara att någon som står i någon form 
av makt- eller beroendemässig relation till de utvalda, kan riskera utnyttja detta för 
eget ändamål, antingen genom att välja intervjupersoner som lyfter fram en viss 
önskvärd bild av fenomenet, eller för att lokalisera ”syndabockar” och oliktänkande. 
Men samtidigt är det ju viktigt att de utvalda även vet något om den studerade 
situationen! Valet av respondenter bör primärt utgå från välgrundade antaganden om 
deras kunskaper inom området är goda, att de har förmåga till tankemässig reflektion, 
tid och vilja att bli intervjuade (Morse i Denzin & Lincoln 1998). 

Mina grunder för önskvärdheten i urvalet av intervjupersoner låg i att respondenterna 
skulle ha likartad organisatorisk rollfunktion och uppgift och att spontant kunna 
anmäla sitt intresse till Christina Stenberg för att delta i studien. Ett mer riktat urval 
gjordes gällande SMC, som antogs kunna ge en övergripande beskrivning av de 
centrala delarna i organisationens verksamhet – för att av detta få en bättre förståelse 
av densamma.  

Inledningsvis betraktade jag denna intervju som en informantintervju i det avseendet 
att jag själv hade en mycket blygsam aning om vad man gör i denna organisation 
vilka inre och yttre problem och förutsättningar denna organisation omges av, vart 
man är på väg och hur detta är tänkt att gå till etc.  

Dock framkom ur detta intervjumaterial att denna person är i stor utsträckning 
initierande och delaktig i tillika påverkande i den organisatoriska 
förändringsprocessen som utkristalliseras i bearbetningen och att dessa påverkar 
innehållet i det analyserade materialet att jag snarare vill betrakta även denna intervju 
som en respondentintervju (Holme & Solvang 1997). Detta i så måtto att delar av det 
som uttrycks av övriga respondenter har sannolikt influerats av SMC. På så sätt har 

                                                 
10 Se Bilaga 1 
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deras konstruktioner av verkligheten sannolikt successivt påbörjat en 
rekonstrueringsprocess. 

Val av Respondenter 
Studien i sig handlar inte i huvudsak om att ta utgångspunkt i hur Supply Managerns 
roll som ledare gentemot sina medarbetare genom sitt ledarbeteende eller 
ledaregenskaper skapar förutsättningar för organisatoriskt lärande. Något som 
visserligen kan antas är av vikt för att kunna föra budskapet vidare och förankra detta 
på avsett sätt. Utan den huvudsakliga orsaken till varför jag valt att intervjua personer 
med ledarfunktion, är för att jag antar att dessa genom sin position är i hög grad 
delaktiga i, har eller bör ha en övergripande bild av sitt affärsområdes tillika 
matrisorganisations verksamhet och strategiska arbete och dess relationer till andra 
organisationer/avdelningar etc och därför kan betraktas som lämpliga för den 
information jag avser samla in (Holme &Solvang 1997; Bierke i Gustavsson 2003). 

Beroendeförhållande 
Antalet intervjuer styrdes initialt mer av frivillighet och praktisk möjlighet hos de 
tillfrågade än material- och innehållsmässiga orsaker. Efter att idén förankrats hos 
SMC, kontaktades samtliga tio11 Supply Managers (SM) via intern mejl från Christina 
Stenberg, med en fråga om man var intresserad av att delta i studien, med en bifogad 
projektskiss12 från mig som berättade mer vad mitt syfte var etc. 

Sju SM av tio alternativt elva uttryckte sitt intresse, varav en uppgav tidsförhinder. 
Sammanlagt sex personer utöver SMC har alltså bidragit med intervjumaterial, vilket 
jag då ansåg vara tillräckligt för att kunna ge en relativt mättad och varierad bild av 
det studerade fenomenet (Seale 2000) - och sannolikt i efterhand kan verifieras genom 
den kvalitet och kvantitet data som samlades in. De intresserade kontaktades av mig 
via mejl. Tid och plats bestämdes i så stor utsträckning som möjligt på 
respondenternas villkor. 

2.3.3 Databildning13 

Intervjusituationernas yttre omständigheter 
Intervjuerna genomfördes mellan den 17 maj och 1 juni i mindre konferensrum i 
anslutning till de intervjuades arbetsplatser på IoS. Detta bidrog till enskildhet, 
reduktion av störande moment, och sannolikt en så stor bekvämlighet för respektive 
respondent som möjligt. En faktor att ta stor hänsyn till är ju att dessa blir så lite 
hindrade från sitt ordinarie arbete som möjligt. 

                                                 
11 Det framkom olika uppgifter om antal beroende på vem jag talade med. Sannolikt berodde detta på 

att det pågår en hel del förändringar i organisationen och att det därför råder oklarhet i om alla 
poster är besatta. 

12 Se Bilaga 3. 

13 Att finna en lämplig titel för detta kapitel, som inte påminner om - som Alvesson & Skjöldberg 
(1994) uttrycker det  -”svampplockning”, var svår att komma på. Förslaget Databildning får 
symbolisera denna process som snarare än ett faktainsamlande, mer kanske är att betrakta som - ur eget 
tycke och smak - handplockande av intressanta och delikata aspekter av ett intresseområde. 
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Intervjuernas inre omständigheter 
För att reducera eventuella betänkligheter inför situationen gav jag inledningsvis och 
en återknytande förklaring till vad som var avsikten med studien – tillika förklarade 
att intervjun mer var att betrakta som ett samtal, då jag inte utgick ifrån några mer 
specifika frågor än av den typ som tidigare hade aviserats i forskningsskissen.  

Respondenterna tillfrågades återigen14 om de hade något emot att bli inspelade på 
band, vilket ingen hade något emot. Intervjuerna tog mellan 1- 1½ timma och 
spelades samtliga in på band för att ge en så god möjlighet att dels få med allt som 
sades till efterbearbetningen, och dels för att samtalet skulle kunna flyta på så smidigt 
och effektivt som möjligt. 

Min uppfattning av respondenternas agerande och talförhet är att de inte visade några 
tecken på att känna sig obekväma i situationen. 

Intervjumetod 
På grund av min relativa okunskap om den specifika kontexten var min avsikt att ge 
respondenten så fritt spelrum som möjligt att berätta om verksamheten och den 
process som pågår gällande avsedda förändringar i den studerade 
Supplyorganisationen. 

Potter och Mulkay (i Brenner, Brown & Canter 1985) menar att respondenten bör få 
så fritt spelrum som möjligt i sitt val att svara/berätta sin uppfattning om det aktuella 
ämnet. En intervjuguide kan innehålla ett antal punkter som forskaren anser är viktiga 
att ta upp. Under tiden intervjun pågår betas dessa punkter av med hjälp av antingen 
IP:s egna berättande eller med hjälp av mer riktade frågor från forskaren för att föra in 
intervjun på det forskaren valt att ta med.  

Som datainsamlingsmetod valdes på basis detta och det Bjerke (i Gustavsson 2003) 
uttrycker som ”den dialoga intervjun” (s.233 ff). Denna typ av intervju bygger mer på 
formen av ett ”samkunskapande” samtal och ett så litet inslag av formaliserade frågor 
som möjligt utan att för den sakens skull tappa fokus på innehållet. Den används 
också då forskarens syfte i huvudsak är att förstå respondenters ”vardagsverklighet” 
och få tag på det specifika, till skillnad från att förklara och allmängiltiggöra. 

Risken med denna intervjumetod, menar Bjerke, är att man, med utgångspunkt i 
socialkonstruktionististisk kunskapsuppfattning, genom dialogen och samtalet 
bekräftar det som redan är objektiverat/typifierat genom det gemensamma språket och 
att endast en liten del, eller ens några, skapar någon ny kunskap. 

Dock var i jämförelse med min, intrycket att deras kunskap om sitt arbete och 
funktion är så oändligt mycket mer förankrat i dem själva, att mina frågor till en 
början mer bör betraktas som rent explorativa. Min förståelse utvecklades dock 
successivt, medan det är svårt att avgöra om – men möjligt att – mitt bidrag vid 
intervjutillfället bidrog till ny kunskap av värde för respondenterna. 

                                                 
14 Respondenterna var även ”förvarnade” om detta i den tidigare utskickade projektskissen. 
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2.3.4 Bearbetning av intervjumaterial 

Efter varje intervjutillfälle, om tidsutrymme fanns, skrev jag ett kortare sammandrag i 
form av stödord av vad som hade sagts för att på så sätt plocka upp sådant som kunde 
vara intressant att ta upp i nästkommande intervju. På så sätt utvecklade jag successivt 
förståelse för det studerade fallet och därigenom kunde intervjuerna kontinuerligt bli 
mer fokuserade. 

2.3.5 Analys av det insamlade materialet 

För att sedan kunna analysera materialet försökte jag med utgångspunkt en 
sammanställning av intervjun med SMC skapa mig en beskrivande bild av vart man 
var på väg med Supplyorganisationen tillika syftet med detta.  

För att sedan bilda mig en bredare förståelse av respondenternas berättelser återgick 
jag till sammanställningarna av det inspelade intervjumaterialet och sammanställde 
respondenternas sammanfattade berättelser och uppfattningar. För att ytterligare öka 
tydlighet - och för att reducera risken att min förförståelse, egna tolkningar och 
personliga värderingar tog överhanden och på så sätt helt styrde berättelsen - 
transkriberades och citerades sådant som gav liv åt rättfärdiga såväl som avlivade 
mindre rättfärdiga, tolkningar.15  

När denna beskrivning genomgått en lång process av omskrivningar och 
förtydliganden att materialet var så pass kontextuellt förståeligt för att fungera som 
underlag för tematisering, antog jag utifrån den ursprungliga ”idén” (syftet) att studera 
organisatoriskt lärande ett något mer teoretiskt förankrat förhållningssätt och sökte 
efter sådant som kunde betraktas som dylikt. Mitt intryck är att definitioner av 
organisatoriskt lärande kan antingen anta ett produkt- eller processperspektiv, alltså 
att man kan se lärande som antingen ett resultat av samspel och kommunikation 
mellan människor – eller att man kan betrakta lärande som någonting som pågår i ett 
kontinuum av social samverkan. Då studien görs mitt i en kontinuerligt pågående 
förändringsprocess föreföll det därför naturligt att fokusera på det organisatoriska 
lärandet som olika processer. Fyra teman, sammanfattade till tre utgjorde slutligen 
material för den teoretiska analysen. Dessa redovisas – i den mån det är möjligt – var 
för sig, i kapitel fyra. 

2.3.6 Källkritiska överväganden för – och konstruktion av 
teoretisk referensram 

Det ligger en del komplikationer i att avgränsa och konstruera en teoretisk 
referensram i en kvalitativ induktiv forskningsstudie. Med ett syfte som innebär 
generering av teoretisk förståelse för ett visst empiriskt förhållande, torde det bara 

                                                 
15 Denna process pågick i flera sekvenser, med flera bandgenomlyssningar transkriberingar och 
omskrivningar - och jag funderade många gånger på om det inte gått fortare att transkribera samtliga 
intervjuer direkt och sedan söka teman i texten istället…. 
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vara att bestämma sig för vilka teorier man tycker sig kunna använda och sedan vara 
nöjd med att ha förhoppningsvis kunnat förklara för läsaren och sig själv hur något 
förhåller sig.  Men då min verklighetsbild av det studerade området tillika 
förförståelsen förändras under studiens gång ger detta konsekvensen att den teoretiska 
basen successivt måste utvecklas och revideras i takt med att man förstår det 
empiriska förhållandet komplexitet på ett annat, eller mer fördjupat sätt.  

Dock valde jag att försöka begränsa detta teoretiska område till att beröra 
organisatoriska lärprocesser ur i huvudsak begrepp som förståelse, kommunikation 
och dialog och organisationskontextuella aspekter på lärande. 

Den teoretiska referensramen utvecklades genom sökande och läsande av till en 
början huvudsakligen vetenskapliga artiklar i journaler och tidskrifter i olika 
databaser. Sökandet tog sin huvudsakliga utgångspunkt i olika internetdatabaser för 
vetenskapliga tidskrifter, www.elin@lund; www.emeraldinsight.com; 
www.proquest.com; www.jstor.com. Parallellt söktes även litteratur i svenska 
biblioteksdatabaser såsom LIBRIS, LOVISA, VEGA. Urvalet ur dessa databaser har i 
sin tur genom läsning och referenslistor bidragit till en mängd gynnsamma uppslag 
och litteraturtips som medverkat till att successivt finna fler aspekter på mitt 
forskningsproblem och på så sätt berikat min förståelse av fenomenet. Min 
uppfattning är spontant att detta varit den av valda litteratursökningar högst värderade 
vägen att komma så tätt inpå ämnet som möjligt. Jag har därför ibland ansett det mer 
värdefullt att prioritera dessa framför originalkällor till förmån för aktualitet och 
”stringens” utan att för den saken skull tumma på källornas vetenskapliga 
kvalitet/förankring. 

Mitt sökande och urval av lämplig litteratur har jag med viss svårighet därför försökt 
välja att bygga på två principer. Den ena bygger på de generella äkthets och 
kvalitetsaspekter som torde angå vetenskapliga studier i allmänhet, nämligen källans 
ursprunglighet, vetenskapliga förankring, forskningsanknytning - stödja på andra 
vetenskapliga källor och till andras forskning, vara författade av erkända forskare och 
borga för oberoende ställning gentemot forskningsobjektets intressenter etc. 

Den andra principen har varit att litteraturen bör har en god anknytning till valt 
forskningsområde, i så stor utsträckning som möjligt vara av aktuell årgång, referera 
till de för denna studies inriktning i forskningssammanhang kända författare och 
samtidigt inte vara utvalda på grund av att de är författade av auktoriteter och 
välkända namn på området. (Ejvegård 2003). 

Dessa två principer är som synes i några avseenden motsägande varandra. Å ena sidan 
ska man kunna redovisa en vetenskapligt validerad bild av det undersökta objektet, 
genom att använda sig av primärkällor, å andra sidan vill man vara så tidsmässigt nära 
det senaste inom forskningsområdet som möjligt. Min gyllene medelväg har därför 
varit att i nämnd ordning söka och välja litteratur utifrån tre huvudsakliga kriterier: 
 
- Tydlighet och bredd i källhänvisning och utgivningsförlag. 
- Aktualitet för forskningsområdet 
- Aktualitet i utgivningsår 
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2.4 Kvalitet 
Inledningsvis för jag ett mycket allmänt hållet resonemang om vetenskapliga 
förutsättningarna att bedriva forskning överhuvudtaget. Jag gör här inget anspråk på 
att vare sig vara fullständig, ta ställning eller att hävda något. Min intention är att 
detta stycke mer skall betraktas som en reflektion över inom vilka ”ramar” det är 
accepterat att göra vetenskapliga reflektioner. 

2.4.1 Paradigmförankring 

Ett sätt att kompensera sig för valt perspektiv menar Mårdén (2002) är att i detta valda 
perspektiv luta sig mot vetenskapliga källor, dvs redan publicerat forskningsbaserat 
material, teorier etc. på vetenskapligt hållbar nivå som i detta fall stöder och belyser 
området man avser utforska.  

Vad som sedan anses vetenskapligt hållbart och sant är det som enligt Kuhn (1974) 
anses ligga inom ramen för aktuell ”normalvetenskaplig period” d v s inom rådande 
paradigm (synsätt, världsbild, tankemönster). I vetenskapssamhället kännetecknas 
dessa begrepp av de rådande teorier och vetenskapliga metoder som ”för tillfället” 
erkänts användbara och tillförlitliga av olika skäl.  

Kuhn särskiljer fyra komponenter för vad som karakteriserar ett paradigm: 

- Symboliska generaliseringar – påståenden, formler och definitioner som tas som 
utgångspunkter, grundprinciper, axiom. 

- Metafysiska trosföreställningar – våra allmänna föreställningar om världen. Hit 
räknas dessutom våra föreställningar om varseblivningar av/om världen. 

- Värden – värden om att en teori är bra om den ger exakta förutsägelser och att en 
enkel hypotes ska föredras framför en komplicerad.   

- Urtyper – de mönsterbildande exempel som vetenskapsmannen skolas in i och ger 
generella förklaringssätt på problem och på så sätt blir till standardlösningar som i 
sin tur föder och underbygger ovan nämnda tre komponenter som kännetecknar ett 
paradigm. Symboliska generaliseringar trosföreställningar värden och urtyper 
genererar m a o sig själva.  

Inom rådande paradigm är det enligt Kuhn själv snarare forskaren och inte teorierna 
som testas (Molander 1988). De teorier och hypoteser som avviker mot rådande 
sanningar och metoder för att nå sådana, avvisas.  

Det verkar också finnas ett allmänmänskligt förhållningssätt till vad som är att 
betrakta som rätt och fel, sant och falskt, troligt och otroligt etc. Vårt behov av att 
förstå vår verklighet, om än med reservation för att detta kan vara mer eller mindre 
kulturellt betingat, ligger sannolikt djupare än att riskera kognitiv dissonans och 
omvärdering av vår verklighetsuppfattning. 

Utifrån detta resonemang och ovan redogjorda ontologiska perspektiv verkar det å ena 
sidan, möjligen gravt förenklat men dock, således råda ett för all del fullt mänskligt 

 14



 

incitament att bibehålla någon form av övergripande konsensus kring den rådande 
bild av verkligheten vi håller oss med. Dock kan vi även tänkas omvärdera denna 
verklighet. Denna uppsats kan möjligen tjäna som bidrag till denna omvärdering. 
Dock kräver detta att genomförandet av studien och de redovisade resultaten 
genomförts inom rådande normer för vad som är vetenskapligt hållbart. 

2.4.2 Kvalitetskriterier i kvalitativ forskning 

Att tala om validitet och reliabilitet i studier med inom det tolkande paradigmet skulle 
kunna sägas talar mot sig självt. Dessa begrepp är förankrade i den naturvetenskapliga 
och positivistiska traditionens objektiva verklighetsbild och står för 
sanningsenligheten i hur väl man har återgett denna verklighet i en vetenskaplig 
studie.  

I detta fall handlar det om att förstå hur människor uppfattar sin verklighet i och den 
utveckling som pågår inom deras organisation i synnerhet. Utgångspunkten för att 
uppnå kvalitet i en kvalitativ studie ligger därför i att kunna genomföra och redovisa 
denna på ett så pålitligt, vederhäftigt och trovärdigt sätt som möjligt. Seale 2000 och 
Bryman 2004 refererar till Lincoln och Guba som reformerat och översatt dessa 
kvalitetsbegrepp till: 

Trovärdighet (Credibility) vilket kortfattat går ut på att man genom att ha vistats i och 
tagit del av den studerade miljön en längre tid, genom triangulering av insamlat 
material, testat detta och eventuella slutsatser man drar mot andra ej inblandade 
granskare och att undanta en del av materialet från den huvudsakliga analysen för att 
senare ställa denna i jämförelse med detta material ger studien en viss trovärdighet.   

Överförbarhet (transferability) handlar om att i rapporten ge läsaren en så tät och 
beskrivning av bakgrund, miljö och omgivning för studien som möjligt för att denne 
skall kunna bedöma möjligheten att applicera dessa resultat på liknande situationer 
och förhållanden. 

Pålitlighet (Dependability) som bygger på att studien kontinuerligt har kunnat 
granskas av andra forskare och på så sätt kunnat bli föremål för eventuell revidering. 

Konfirmerbarhet16 (Confirmability) vilket som föregående också handlar om att kunna 
styrka resultatet genom andras granskning, triangulering, forskarens neutralitet och 
självkritiska förhållningssätt gentemot studieobjektet och det insamlade materialet och 
inte överdrivit, lagt sina personliga värderingar, känslomässigt engagerat sig i det 
han/hon studerat. 

Lincoln och Guba talar även om begreppet autenticitet (authenticity). Autenticiteten 
bedöms utifrån om forskaren redovisat en representativ och varierad bild av 
respondenternas uppfattade verkligheter så att den kan anses i alla fall tillfälligt 
”sann”. 

                                                 
16 Detta begrepp är väl det som ligger närmast ett objektivistiskt synsätt och gör det därför svårt att 

precisera utan att bli för definitiv och positivistiskt ”sanningshävdande”. 
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2.4.3 Kvalitetsdiskussion 

Mycket av ”trovärdighetsproblematiken” ligger alltså i granskaren/granskarnas 
omdöme. Forskaren kan bara handla i så god tro som möjligt (Bryman 2004) for att i 
så stor utsträckning som möjligt ”säkra” dessa kriterier.  

Mina försök dock att uppfylla dessa kriterier har i huvudsak bestått i: 

Dels två samtal med personal på HR-avdelningen, för att i alla fall få en ytlig 
uppfattning om det arbete man bedriver kring kompetensutvecklingsfrågor. Det gav 
också en viss aning om andan och engagemanget kring dessa frågor på denna 
avdelning. Och dels intervjuades sex personer från den aktuella organisationen. 
Sammantaget besökte jag IoS vid sex tillfällen, vilket också bör ha givit en viss 
uppfattning om den studerade miljön. I mitt fall har dessa tillfällen upplevts som 
välkomnande. 

Uppsatsens empiriska kapitel (4) och bilagor bör kunna ge en relativt god bild av de 
medverkandes uppfattningar och organisationens verksamhet, vilket bör kunna göra 
det möjligt att bedöma överförbarheten. Min uppfattning är att det studerade området 
inte är unikt för just IoS utan bör tack vare dess processinriktade karaktär kunna ligga 
inom ett allmänt intresse för frågor kring organisatoriska lärandeprocesser. 
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3. Teoretisk referensram 
Denna teoretiska referensram är tänkt att dels ligga till grund för att genom en 
”kvalitativ analys” belysa ett empiriskt förhållande och utveckla en teoretisk 
förståelse av organisatoriskt lärande som social process. 

Kapitlet består av fyra avsnitt. I det första diskuterar jag organisationer som sociala 
konstruktioner och svårigheten med detta. I det andra tar jag upp begreppen förståelse 
och reflektion som betydande aspekter för lärandet på individuell basis. I det tredje 
avsnittet diskuterar jag definitioner av organisatoriskt lärande samt kommunikationen 
och kontextuella aspekter för organisatoriskt lärande som process. 

Slutligen uppsummerar jag det jag anser vara viktigt att ha med sig in i kapitel fyra. 

3.1 Teorier kring begreppet ”organisation” 

3.1.1 Organisationen som Social konstruktion 

Vad är en organisation? 
Flaa et al (1998) väljer att i sin Introduktion till organisationsteori ta utgångspunkt i 
en relativt värderingsfri definition: 

… en organisation är ett medvetet, stabilt och målinriktat samarbete mellan människor. 
(s.9) 

Även Jacobsen Thorsvik (2000) använder en liknande definition av begreppet:  

… ett socialt system som är medvetet konstruerat för att uppnå bestämda mål (s.10) 

I dessa definitioner antas att en organisation innebär någon form av medveten ordnad 
mer eller mindre formell struktur av relationer, fördelning av makt- och 
arbetsuppgifter mellan människor som bedriver någon form av aktivitet med en 
gemensam, uttryckt, målsättning. 

Hur och i vilken grad av kontroll detta sker kan bero på en mängd yttre och inre 
omständigheter vilka ur ett objektivt perspektiv huvudsakligen kretsar kring 
organisationens mål och verksamhet och vilken omvärld organisationen befinner sig i. 

Organisationer som Sociala Konstruktioner 
En problematisering av vad en organisation är kan göras med utgångspunkt i Gareth 
Morgans välrefererade bok inom de samhällsvetenskapliga disciplinerna 
Organisationsmetaforer (1998). Ett av budskapen i denna är att beroende på rådande 
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tolkning synsätt, värderingar, uppfattningar om verkligheten – perspektiv17 hos dels de 
som formellt styr och dels andra starka formella och informella aktörer i en 
organisations verksamhet så tar den sig vissa uttryck; den organiseras på ett visst sätt, 
utifrån vissa ideal, mot vissa mål etc. Detta får således olika konsekvenser för hur 
denna verksamhet fungerar och utvecklas. Senge (1995) talar om dominerande 
tankemodeller hos starka aktörer. 

Ett andra budskap från Morgan är att det är av betydelse att man som ledare och 
medarbetare lär sig att beakta organisationers handlande som sociala och mentala 
konstruktioner, både hos oss själva och våra medmänniskor. Detta för att ha möjlighet 
att reflektera över dels det som uppfattas ske i organisationen och dels över varför 
detta sker tillika vad man eventuellt skulle kunna göra åt det. 

Organisationen som ett system 
Morgan (ibid.) behandlar i sin bok en mängd olika perspektiv på hur man kan 
”betrakta” en organisation. Bland flera använder han metaforer som: organisationen 
som en maskin; en lärande och självorganiserande hjärna; en kultur; ett politiskt 
system etc. etc. Beroende på hur man betraktar, men också vilka styrande värderingar 
som råder i organisationer tar de sig olika uttryck. 

Organism är en annan metafor som Morgan använder. Detta liknar organisationen vid 
ett öppet självreglerande system – en organism – av pågående processer som lever i 
(eller förutsätts leva i) ett symbiotiskt dynamiskt förhållande med sin omvärld. Även 
internt pågår en ständig dynamisk relationell process mellan individer, grupper och 
avdelningar. Organisationen och dess medlemmar utvecklar ett självreglerande, 
homeostatiskt, förhållningssätt gentemot det man uppfattar som sin uppgift som 
individ respektive organisation omvärld och verklighet, i vilken man agerar utifrån 
ständig strävan efter balans och stabilitet. Eqvifinalitetsprincipen är en annan aspekt 
av organisationens handlande ur det organiska, systemmetaforiska perspektivet. 
Denna princip går ut på att ett system tar sig den struktur som är ”lämplig” i det 
rådande läget, och är på så sätt flexibel gentemot den omvärld den agerar i och att 
organisationen genom denna egenskap finner flera olika vägar att nå samma mål.  

Ett systems förmåga att utvecklas ligger dock i dess möjligheter att anta komplexa 
former av differentiering och integration, vilket bygger på dess inneboende 
variationsmöjligheter i mötet med och identifieringen av omvärldens krav. En 
organisation måste inbegripa en lika stor komplexitet som den omvärld den befinner 
sig i.  

Holmberg (2000) har studerat en Supply Chain-organisation med utgångspunkt i ett 
systemperspektiv och menar att svårigheten med att förstå supplykedjan är att den 
innehåller så många interrelaterade moment vars orsak och verkan många gånger är 
åtskiljda från varandra i tid och rum. Holmberg menar även att svårigheten med att 
förstå denna process gör den också svår att styra. Ett annat problem som pekas på i 

                                                 
17 Morgan (1998) väljer alltså att kalla dessa perspektiv för Metaforer, i så mening att de är 

konstruerade bilder ur en djupare (subjektiv) förståelse av skeenden i en organisation, som får oss 
att se förstå och hantera organisationer på olika, men ändå partiella sätt. En metafor kan även sägas 
vara ett sätt att tänka och se som genomsyrar hur vi förstår vår omvärld. Det jag i kapitel 2 även 
definierat som sociala konstruktioner. 
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artikeln är att organisationer i allmänhet (Senge ibid.), och den studerade i synnerhet 
ser sig som autonoma enheter förhindrade, oförmögna att se hur deras agerande och 
relationer till andra organisationer har påverkan på dem över ett längre tidsperspektiv. 
Betydelsen av att utveckla ett systemtänkande på organisationen är även något som 
Steiner (1999) har studerat med utgångspunkt i organisatoriska dilemman som hinder 
för organisatoriskt lärande. I studien redovisar Steiner följande möjliga dilemman: 

- De anställdas metaforer av verksamheten har inte förståtts eller uppmärksammats 
av ledningen 

- Medarbetarnas framtidsbild av organisationen är inte konsistent med ledningens 

- Maktrelationer och kommunikationsstrukturer är inte förändrade och stödjer 
därför inte den nya ideologin om organisatoriskt lärande 

- Ledningsstilar är inte förändrade i förhållande till den nya ideologin och 
Beteendenormer speglar fortfarande gamla värderingar och ideologier. 

Tankemodellerna som likställs med begreppet metaforer som Morgan (1998) talar om 
är inte sällan så olika hos ledning och medarbetare att en dialog kring det dagliga 
arbetet blir svåretablerad, menar Steiner. 

Senge (ibid.) däremot, som anser att de starkaste tankemodellerna är de som delas av 
många nyckelpersoner och måste därför göras identifierbara och tillgängliga för 
granskning. En granskning som förutsätter förmåga att reflektera.  

Baserade på Senges (ibid.) teori om systemtänkande och tankemodeller följer dock 
Steiner ett resonemang kring betydelsen av att organisationens medlemmar utvecklar 
ett systemsynsätt. I detta ligger grunden i att man tar del av den organisatoriska 
helheten och det som pågår i andra delar av organisationen för att på så sätt ha 
möjlighet att förstå de underliggande strukturer som styr människor beteenden och 
relationer inom och mellan grupper och enheter inom och utanför organisationen. 
Genom detta utvecklar man även sin förståelse av sin egen verksamhet. 

Systemsynsättet menar Checkland (1981) antar föreställningen om ”systemet” 
organisationen som bestående av en mängd mindre enheter som är sammankopplade i 
en större helhet och definierar en objektiv verklighet, utanför oss själva.  

Dock kan, då utgångspunkten är att organisationer konstitueras av tänkande 
interagerande individer, detta perspektiv även betraktas ur en konstruktionistisk ansats 
och i den mening att vi genom vårt gemensamma sunda förnuft konstruerar 
objektiverar och på så sätt intersubjektivt förstår vår omvärld som objektiv (Berger & 
Luckman 1967; Gergen 1982; Schwant i Denzin & Lincoln 1994, Sandberg 2000). 

Att byta perspektiv 
Beträffande perspektiv har debatten kring synen på ”organisationen” blommat upp 
under de senaste två decennierna (Palmer & Dunford 1996). Palmer och Dunford tar i 
sin kritiska artikel kring denna debatt bland annat upp Morgan (ibid.) och Bolman och 
Deal (1997) som exempel på budskapet om vikten av ”reframing organisations”. 
Enligt dem handlar detta budskap om betydelsen av att lära sig att se organisationen 
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från olika perspektiv18, för att kunna förstå, påverka, leda och genomföra förändringar 
i/av den. Denna approach menar Palmer och Dunford, har en alltför idealistisk syn på 
individens förändring av synsätt och perspektiv och citerar Morgan19 .  

” …if people want to change the world, they have to start with themselves”  

Det finns dock faktorer som hindrar för nya sätt att tänka och förändra sitt sätt att se 
världen och sitt handlande, menar Palmer och Dunford. Dominerande perspektiv i en 
organisation kan vara så djupt rotade att de nästan är att betrakta som genetiska koder, 
nedvävda i ledarskapsstrukturer och olika aktivitetsprocesser. Inte sällan har de vuxit 
fram och förstärkts hos ledningen genom exempelvis ledningens egna framgångsrika 
agerande. Att då kunna argumentera för förändrade synsätt har en klar begränsning, 
oavsett om man själv har formell ledningsposition i organisationen. En undersökning 
som redovisas i samma artikel visar att en grupps gemensamma uppfattning och 
ståndpunkt i de flesta fall vinner över en som motsäger denna, trots dess uppenbara 
rimlighet. Dessa ändrar man inte så lätt då de tenderar att nötas in som omedvetna 
kognitiva strukturer och upprätthållas av organisationens kultur. 

Perspektiv är att se – och att inte se 
Resultatet blir dock samtidigt som vi ser - ett sätt att inte se. Svårigheten kan istället 
vara att bli medveten om att det vi ser är just en social konstruktion av verkligheten, 
tillika vikten av att kunna se utanför denna konstruktion (Dunbar & Raghuram 1996). 

“The need for deframing reflects recognition of the fact that understanding is necessarily 
a self-referential process. In most instances, of course, we do not consciously choose to 
inspect and examine our self-referential conclusions. What we suggesting here, however, 
is that we need to have the ability do so if the evidence we receive from the situations we 
are studying suggests we may need to.” (s.6) 

Författarna fortsätter med att ställa sig själva frågan om det överhuvudtaget är möjligt 
att överge sitt perspektiv? Denna fråga kan ju här sägas vara kategoriskt besvarad med 
ett nej av Palmer och Dunford (ibid.), i alla fall inte så förenklat som Morgan 
respektive Bolman & Deal tycks se det, menar man. 

Det förutsätts en förmåga att avlära det dominerande synsätt man besitter. Lättare 
sagt än gjort, kan tyckas, då vår bild av verkligheten grundar sig i våra djupast 
sittande föreställningar om verkligheten (ontologin) kunskapen (epistemologin) och 
ideologin. Något som inbegriper både känsla och tanke. Moxnes (1984) liknar därför 
avlärande vid en terapeutisk process och kan frambringa känsla av hjälplöshet, ångest 
och förvirring. Men det bygger också på hur djupt sittande dessa värderingar är. 

 

 

                                                 
18 Jag väljer här att översätta frame med perspektiv i betydelsen referensram, förståelse av oss själva 

och vår omvärld, som grund för vårt tänkande och explicita handlande. Sannolikt finns det andra 
mer adekvata synonymer, men de sökningar jag gjort i olika databaser på ordet frame, med olika 
ändelser har inte resulterat i något för mig mer passande begrepp. 

19 Citat från Morgan G. (1993) Imaginization: The art of creative management. Sage, Newbury Park, 
CA, hämtat ur referenslista i aktuell källa. 
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Groupthink 
Perspektivdominans påminner delvis om Irving Janis begrepp Group think. En grupp 
människor med stark ledare och stark sammanhållning tenderar att reducera och 
förklara bort information som kan tolkas till gruppens nackdel. Likaså medlemmar i 
gruppen undviker att påtala brister av rädsla att bli utfrusna ur gruppen (Svedberg 
2000, Granström 2000). Sammanhållningen i gruppen verkar också bero mer på 
individers osäkerhet på och behov av bekräftelse än exempelvis gemensamma ideal 
(Brehm & Kassin 1993) 

Behovet av enighet och samstämmighet i gruppen överträffar rationellt och 
förnuftsbaserade resonerande vid fattande av beslut, med bristande insamling av fakta 
kring eventuella risker och alternativa lösningar, vilket kan ha ödesdigra 
konsekvenser. Inte sällan tas nutidshistoriska händelser Challengerolyckan, 
Watergateskandalen och USA: s misslyckade militära invasion i Grisbukten som 
drastiska exempel på konsekvenserna av groupthink. 

Svårigheter med att byta perspektiv behöver dock inte nödvändigtvis diagnostiseras 
som att man ”lider av” groupthink. Som individer i en social verklighet skapar vi hela 
tiden medvetet eller omedvetet en förståelse, en objektivering, av vår omgivning 
(Sandberg 2000). Detta är oundgängligt och bygger på vårt grundläggande mänskliga 
behov av att begripa den verklighet vi lever i.  

3.2 Perspektiv och förståelse 

3.2.1 Förståelse, Reflektion och Lärande 

Förhållande till begreppet lärande 
Postman och Weingartner (1973) uttrycker en subjektivt laddad konstruktion av vad 
lärande innebär genom följande citat: 

”Nu är det så att vad vi än säger till den som skall lära, så gör han något av det som är 
helt och hållet hans eget, och detta blir något annat än det som vi håller så kärt och 
försökte ’överföra’. Han kommer att bygga in det i sin egen uppfattning av tingen och 
sätta det i en unik relation till sin redan unika erfarenhet. På det sättet bygger han en 
värld som är helt och hållet hans egen, och det som verkligen är viktigt är vad han gör 
med det vi har förmedlat till honom, inte det vi avsåg med det.” (s 108-109) 

Författarna ställer här ur ett lärandeperspektiv en epistemologisk och ontologisk fråga 
på sin spets, om huruvida det överhuvudtaget är möjligt att få någon att ”ta in” och 
lära en viss kunskap, konstruera en likadan bild av verkligheten som (i det specifika 
fallet) läraren – eller om det talar för att kunskap måste komma ur individen själv och 
dennes förståelse. 

Förståelsens betydelse för lärandet 
Sandberg och Targama (1998) talar om förståelsens betydelse för individens 
kompetensutveckling. De menar att lärandet är avhängigt individens förståelse av sin 
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verklighet – i detta fall sitt arbete. Detta betraktas i en fenomenografisk20 studie av 
Sandberg (1994; 2000) Understanding human competence at work. Av tjugo 
ingenjörer på Volvos motoroptimeringsenhet fann man att det kunde skilja på upp till 
femton olika sätt att uppfatta hur man uppfattar optimering av en bilmotors prestanda. 
Resultatet av studien analyserades ned till tre övergripande olika nivåer, sätt att förstå 
sitt arbete med motoroptimering. 

Nivå I visar på uppfattning om kompetens i motoroptimering som att optimera 
separata motoregenskaper. På nivå II är kompetens att optimera samverkande 
motoregenskaper. Nivå III uttrycker kompetens som att optimera motorn utifrån 
kundens perspektiv 

Denna studie visar på att de olika uppfattningarna av kompetens grundar sig i olika 
individuella sätt att förstå sin arbetsuppgift. Sandberg och Targama utgår från 
ståndpunkten att: 

”… kompetens i en yrkesroll är liktydigt med hur yrkesutövaren förstår 
sin arbetsuppgift och det sammanhang där arbetet utförs” (s.164) 

Det var alltså motoroptimerarnas sätt att förstå sitt arbete som låg till grund för deras 
kompetens. Denna förståelse av arbetsuppgiften får sedan konsekvenser för vad och 
hur man lär vidare – hur man konstruerar sin verklighet.  

Förståelsens konsekvenser för lärandet 
 Den vanligaste formen för lärande är, menar Sandberg och Targama, det lärande som 
äger rum inom ramen för befintlig förståelse av arbetet. Ju mer man försöker lära sig 
samma sak ”bättre”, desto mer tenderar man fastna i befintlig nivå. Detta får alltså 
som konsekvens att man får svårare att uppnå en mer fördjupad förståelse av sin 
arbetsuppgift och bli mer kompetent i sin arbetsroll.  

Möjligen blir man mer effektiv, menar författarna, men inte förrän man reflekterar 
över sitt sätt att betrakta vad som skiljer i kompetens mellan (exempelvis) dessa 
nivåer kommer man att kunna utveckla sin förmåga att lära. Det samma borde kunna 
relateras till att utveckla förståelse av en organisations verksamhet.  

Reflektionens betydelse för lärandet 
Mezirow (i Mezirow and Associates 1990) definierar i kapitlet ”How Critical 
Reflection Triggers Transformative Learning” lärande som: 

“…the process of making a new or revised interpretation of the meaning of an 
experience, which guides subsequent understanding, appreciation and action.”(s.1) 

Vi förstår och skapar mening av våra erfarenheter genom våra kunskaper och 
föreställningar om verkligheten. I reflektionen ges möjlighet att korrigera vårt sätt att 

                                                 

20 Fenomenografi som approach handlar om att beskriva de kvalitativa skillnader i sätt som individer 
erfar uppfattar en viss aspekt av verkligheten – vilken mening de lägger i denna aspekt och hur 
detta bidrar till att konstituera deras uppfattning om verkligheten. (Sandberg 2000) 
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lösa en uppgift eller ett problem utifrån dessa föreställningar. Genom kritiskt 
reflekterande ifrågasätts dessa föreställningar varur vi skapar mening och tolkar vår 
verklighet. Det ligger alltså en tydlig distinktion i djup mellan dessa sätt att reflektera. 

Mezirows (ibid.) resonemang om kritisk reflektion blir här högst aktuell. Vårt 
perspektiv, våra föreställningar erhåller principer för meningsskapande. Allt vårt 
agerande guidas vanligtvis av mer eller mindre oreflekterade föreställningar och 
kunskaper. Dessa är vanligen inlärda och genom erfarenheter mer eller mindre 
okritiskt förstärkta sedan lång tid tillbaka21. Vi tolkar, refuserar, omarbetar och 
anpassar våra erfarenheter genom dessa perspektiv för att undslippa den ångest det 
innebär att inte förstå eller behärska en situation (Mezirow ibid.; Moxnes 1984). Vi 
lär oss genom förstärkning av rådande föreställningar. Men att kritiskt reflektera 
innebär alltså att gå bakom dessa givna föreställningar, men också att ifrågasätta det 
sätt varpå vi reflekterar. Mezirow menar att kanske är det viktigaste för vuxnas 
lärande, och mest förbisedda inom forskningen på området, är att reflektera tillbaka 
över vad man tidigare lärt och huruvida denna kunskap är att betrakta som hållbar 
utgångspunkt att reflektera utifrån i dagsläget. 

“What is important here is to make explicit the differences involved in reflecting on the 
content, process or premises of problem solving.” (Mezirow ibid. s.6) 

Det viktigaste är inte att komma på hur man bäst löser problemet, utan att reflektera 
över hur och varför man reflekterar på det sätt man gör.  

Mezirow som menar att lärande är att kritiskt reflektera över och revidera våra 
föreställningar och som en följd av detta även förändra vårt agerande, skisserar 
förutsättningarna för det han kallar reflektivt agerande (ibid.), som även inbegriper 
beslutsfattande. Reflektivt agerande omges av ett kritiskt reflekterande över de 
antaganden vi agerar utifrån, hur vi tolkar innehållet i det problem och processer för 
problemlösande vi står inför. Detta leder fram till en Ex posto Reflection och ett 
eftertänksamt agerande – reflektivt agerande. 

Argyris och Schön (1982) talar i motsvarande termer om Single-, respektive Double 
loop learning. Lärande uppstår när fel upptäcks och korrigeras. Fel kan vara någon 
form av mismatch mellan föreställningar och intentioner om en situation och dess 
aktuella utfall. Alltså mellan något vi föreställer oss ska ske och som sedan visar sig 
inte stämma med denna föreställning. Det finns, menar Argyris och Schön, två sätt att 
korrigera detta fel. Ett är att ändra sitt beteende så att den rådande situationen blir som 
avsedd, att reparera felet. Detta kallar man för Singel Loop lärande. Ett annat är att 
reflektera över och överväga att ändra de kontextuella eller mentala förutsättningarna 
så att detta fel eller problem kan undvikas. Detta kallar man Double Loop lärande. 
Watzlawick; Weakland och Fisch (1973) skiljer på förändringar av första och andra 
ordningen vilket innebär att man måste, för att kunna åstadkomma förändring av 
andra ordningen, tillsätta något nytt till situationen. Flyttar man bara om de givna 
förutsättningarna sker ingen förändring av andra ordningen. 

                                                 
21 Jämför resonemanget om förförståelse i kapitel 2. 
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3.3 Organisatoriskt lärande 
Organisatoriskt lärande - en definition 

Teorier om organisatoriskt lärande har mer än ofta en utvecklingsinriktad och positivt 
laddad syn på lärande. Orsaken till detta kan troligtvis ligga i att dessa teorier främst 
vuxit fram och belyses ur management och organisations- och utvecklingsperspektiv. 
Min utgångspunkt kommer i detta arbete att hålla sig till denna utvecklingsinriktade 
syn på lärandebegreppet22. 

Min erfarenhet är att man verkar ta sig in i en aldrig glesnande snårskog av teoretiska 
definitioner när man skall försöka ringa in begreppet organisatoriskt lärande. I det 
närmaste all litteratur som behandlar begreppet talar inledningsvis om att det i 
egentlig mening inte finns någon enhetlig förklaring på vad detta fenomen är, vad det 
innehåller och vilka processer som innefattas i begreppet (Gherardi, Nicolini, Odella 
1998; Chiva-Gómez, Camizón-Zornóza & Lapiedra-Alcamí 2003; Cavaleri 2004; 
Steiner 1998; Goh 2003; Murray & Donegan 2003). Därmed kan det också uppfattas 
svårhanterligt och ofullständigt att det inte finns något ” ett rätt sätt” att vare sig 
begreppsbestämma eller praktiskt ta fram de egenskaper som konstituerar 
”organisatoriskt lärande”. Detta kan också antas bero på hur man förhåller sig till 
begreppet lärande – om det är i en aktivitet av inhämtande av ”befintliga” kunskaper 
och huvudsak en individuell kognitiv aktivitet eller om det snarare är en social 
aktivitet och att kunskap är något som skapas i den sociala interaktionen (Gherardi et 
al 1999), eller en kombination av individuella kognitiva, emotionella och sociala 
processer (Illeris 2003).  

Cavaleri (2004) uttrycker en retrospektiv dimension i begreppet och betonar lärandet 
som en social process som handlar om undersökning och tolkning av rådande 
omständigheter och dess orsaker och genom detta utveckla verksamheten. Men han 
framhåller även att kunskapsbegreppet, vilket han menar ofta saknas i diskussionen 
om organisatoriskt lärande, har en självklar del i processen. Kunskap är det som 
utvecklas i det organisatoriska lärandet. Utifrån detta kan man även betrakta det 
organisatoriska lärandet inte bara som en ständigt pågående process, utan även som en 
produkt av detta lärande. 

Organisatoriskt lärande kan inte förstås utan förståelse om dess individers lärande. 
Det är genom vad och hur individerna i organisationen lär man kan tala om ifall 
organisationen lär (Kim 1993) 

Moxnes (1984) definition av kopplingen mellan individuellt och organisatoriskt 
lärande kan möjligen tydliggöra detta förhållande: 

Alla medlemmar i en organisation kan tillägna sig ny kunskap, men endast när 
kunskapen tränger in i organisationen på ett sådant sätt att den också blir normgivande 

                                                 
22 För aspekter av begreppet lärande som passiviserande och destruktivt kan hänvisas till exv Ellströms 

(1992 s.68 f) diskussion om negativt lärande och Seligmans begrepp inlärd hjälplöshet , Säljö 
(2000 s.12 f) betonar att även misslyckanden lär oss och formar oss som individer och vår syn på 
oss själva och vår omgivning. 
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för organisationsmedlemmarnas fortsatta handlande, kan man tala om att 
organisationen lärt, tillägnat sig kunskap (s.62) 

Probst och Büchel (1997) rör sig med nedanstående citat någonstans mittemellan det 
individuella och sociala och får därför stå som utgångspunkt för fortsatt resonemang. 

“Organisational learning takes place through the medium of individuals and their 
interaction, which together constitutes a different whole, with its own capabilities and 
characteristics…//…” (s.17) 

3.3.1 Organisatoriskt lärande som (kollektiv) process 

Begreppet organisatoriskt lärande kan sägas bestå av tre interagerande processer; 
individuellt lärande, kollektivt lärande och organisatorisk handlande (se fig 3.2). 
Sanchez (2001) fokuserar på det samarbete och kommunicerande som sker i 
organisationen och som på olika sätt bildar den sociala konstruktion och 
rekonstruktion av en objektiverad verklighet. 

 

Figur 3.2 Organisatoriska lärprocesser. Sanchez (2001) 

Sanchez förklarar denna modell på följande sätt: De fem lärcirklarna representerar 
processer på olika nivåer genom vilka en organisation mottar, evaluerar absorberar 
(eller refuserar) och sprider ny kunskap. I en organisation bildas ny kunskap inte 
sällan inom och mellan organisationsmedlemmarna. Man erfar nya saker i mötet med 
inre och yttre händelser etc. som ställer rådande situation i ny dager, nya reflektioner 
och tolkningar som kan komma att ställa gällande/dominerande referensramar i ett 
annat ljus. Den ”nya kunskapen” kommer genom kommunikation och interaktion 
successivt att spridas bland dels den egna gruppen, dels andra grupper och dels i 
organisationen som helhet. Under vägen kommer denna kunskap att värderas och 
antingen få fäste, refuseras eller fortsätta vidare i organisationen. Till slut, om dessa 
nya kunskaper och upptäckter är tillräckligt livskraftiga och ”uppseendeväckande” når 
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de även den strategiskt styrande ledningen. Denna har nu att på samma sätt som i 
tidigare nämnda processer att evaluera och eventuellt acceptera och formalisera denna 
kunskap i existerande kontrollsystem, arbets- och beslutsprocesser, -former och 
strukturer som berörs av situationen. Detta för att kunskapen skall kunna spridas ut i 
organisationen via informationskanaler, policydokument etc. 

Nancy Dixon (1997) problematiserar relationen mellan individuellt och kollektivt 
meningsskapande i vilket hon delar in meningsskapandet i tre dimensioner; 
individuellt tillgängligt och kollektivt. 

Det individuella meningsskapandet är konstruerat av och ur de erfarenheter vi gör. 
Dessa är att betrakta som individens privata kunskaper och värderingar som 
konstrueras och rekonstrueras i interaktionen med omgivning och således inte 
åtkomliga så länge individen inte kommunicerar dessa med sin omgivning. Vanligtvis 
vet man inte vad man vet förrän man försöker uttrycka detta, menar Kim (ibid.). 
Genom kommunicerande och dialog blir de privata kunskaperna tillgängliga för andra 
i organisationen. Genom denna kommunikation, argumentation och diskussion 
konstrueras successivt en gemensam kollektiv mening. Det är detta, menar Dixon som 
är organisatoriskt lärande.  

Dock behöver inte all kollektiv mening vara av godo. Vi har en tendens att vilja hålla 
kvar vid det vi vet, trivs med och tror på, tar för sant, och därigenom tenderar att 
utveckla motstånd mot eventuella nödvändiga förändringar som kräver att vi tänker 
om och förändrar våra meningsstrukturer, menar Dixon. 

3.3.2 Kommunikation och dialog för lärande 

Kommunikation betyder ungefär ”göra gemensam”. Utgångspunkten, menar 
Engqvist, är att: ”Det är inte möjligt att inte kommunicera!” (s.46) 

Kommunikation mellan människor kan enligt Engqvist (1992) föregå på olika 
abstraktionsnivåer. Den första abstraktionsnivån, elementnivån, är kommunikation 
som handlar om det vi i dagligt tal kallar praktiska konkreta ting, vädret, jobbet etc. 

På metanivå rör det sig mer om attityder och värderingar, vad man tycker om något, 
omdömen om något ur det konkreta, exempelvis hur man ser på världen, jobbet etc. 
på denna nivå handlar det även om metakommunikation. Man talar om vilket sätt man 
kommunicerar, eventuella regler för hur kommunikationen skall gå till, samtalets 
innehåll, personliga saker och problem eller om mer opersonliga ämnen. Denna nivå 
kommer man upp på exempelvis då någon uttrycker att denna diskussion inte leder dit 
man avsett. Då metakommunicerar man om vad man kommunicerar om och kan på så 
sätt komma in på en mer värderingsgrundad nivå. Metakommunikation kan även röra 
sig om kroppsspråkets uttryck. Munnen säger en sak men kroppen en annan. Denna 
nivå kan sägas definiera relationen mellan individer. Om inte denna relation är 
definierad på metanivå, menar Engqvist, blir hela samtalet/diskussionen en kamp om 
relationen och kan på så sätt inte leda till konstruktiv kommunikation, som i sin tur är 
en förutsättning för att kunna problematisera en situation. Problematiseringen bidrar 
till att värderingar kommer i ljuset och man får på så sätt ett bättre utgångsläge för att 
diskutera egna och andras bakomliggande värderingar. Uttryckandet av dessa 
värderingar är naturligt nog grunden för att kunna diskutera dem och med det också 
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ge utrymme för att själv och genom andra reflektera över och ifrågasätta dessa (jmf 
Dixon ovan). 

Utvecklande samtal förutsätter att var och en säger sin sanning. Det är inte meningen 
att detta behöver vara sanningen i sig, men genom att ge uttryck åt sin uppfattning 
öppnar man upp för möjligheter till egen och andras utveckling, enligt Dixon (2000). 
Motsatsen genererar det omvända. Att dessutom säga mer än man vet, menar Dixon, 
resulterar i en reducerad förmåga att ta in andras perspektiv, tillika andra som hör 
denna person slutar uttrycka sin egen uppfattning. 

Mezirow (ibid.) definierar även lärande som något som sker genom kommunikation i 
vilken vi skaffar oss insikt i och gemensam förståelse av avsikter, normer, 
uppfattningar och känslor. Syftet är att öppenhet inför andras perspektiv, jämlikt 
deltagande och objektivt granskande ska utveckla en giltig och gemensam uppfattning 
– konsensus – bland dem som deltar i kommunikationen. Genom kommunikationen 
ges vi möjlighet att reflektera över och omvärdera vår uppfattning och förståelse. 
Wilhelmsson och Döös (2002) anlägger ett liknande synsätt, men använder begreppet 
dialogkompetens där de grundläggande egenskaperna är att kunna tala och lyssna och 
avhålla sig från att anta tolkningsföreträde, dela med sig av sina egna erfarenheter och 
vara nyfiken på vad andra har att säga. Utan dessa egenskaper är det svårt att uppnå 
något konstruktivt lärande i gruppen. Genom att kommunicera på detta sätt uppnås 
däremot en gemensam förståelse som inte är möjlig att uppnå på egen hand. En 
förutsättning för att se dialog som en möjlighet till lärande är att se kunskap som 
något vi själva konstruerar. 

Dixon (1998) anlägger i sin artikel en individbaserad aspekt av det organisatoriska 
lärandet. Hon lyfter fram att det i grunden handlar om organisationsmedlemmarnas 
skyldighet att ta ansvar för såväl sitt eget som det organisatoriska lärandet genom att: 

- Aktivt engagera sig i den organisatoriska dialogen som diskuterar och ifrågasätter 
organisationens syfte och mål. 

- Bidra till att lyfta fram bästa tillgängliga kunskap för att tjäna organisatoriska 
syften. 

- Aktivt delta i att skapa, upprätthålla och förändra organisationens förutsättningar. 

- Frivilligt dela med sig av de kunskaper man har och samtidigt hjälpa till att skapa 
forum för att detta skall bli möjligt. 

- Aktivt och medvetet lära av erfarenheter man gör varje dag för att på så sätt 
utvecklas till en ansvarstagande och delaktig medlem av organisationen. 

- Delta i ansvaret för ledning och styrning av organisationen. 

3.3.3 Kontextens betydelse för lärande 

Det skall samtidigt sägas att Dixon (ibid.) inte bortser från att det även krävs 
organisatoriska och andra yttre förutsättningar, för att individen skall kunna och vilja 
upprätthålla dessa ansvar och skyldigheter. Bland annat saknas ofta tid, utrymme, 
forum och strukturella uttrycksmedel som kommunikationssystem och mötesformer 
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för att kunna uttrycka sig och delta aktivt i detta lärande. Ett omfattande problem vi 
har är även det att vi bär på en så djupt rotad föreställning om att alla organisationer är 
och måste vara hierarkiskt uppbyggda och att den viktiga kunskapen finns hos ledare 
och inte hos dess övriga medlemmar. 

För att förstå lärandet som social process måste man enligt Gherardi et al (ibid.) även 
ta i beaktande den sociala kontext detta lärande pågår i. Kontexten måste ses som en 
socialt, kulturellt och historiskt utvecklad ”miljö” där dess medlemmar socialiseras/-ts 
in och blir en del av – och där man genom sociala processer kontinuerligt skapar och 
återskapar kunskaper, rådande normer, rutiner, relationer etc. Säljö (2000) som med 
utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på lärandet, lägger stor tyngdpunkt på 
kontextens påverkan på lärandet. Han menar att: 

”Individen handlar med utgångspunkt i de egna kunskaperna och erfarenheterna och av 
vad man medvetet eller omedvetet uppfattar att omgivningen kräver, tillåter eller gör 
möjligt i en viss verksamhet.” (s.128) 

Med hjälp av tidigare erfarenheter känner vi de förväntningar en situation 
kännetecknas av. Vi har utvecklat en förförståelse för vad som är lämpligt sätt att 
handla och reagera på. Det är dock inte realistiskt att tro alla agerar lika i en viss 
kontext, men likväl är den situerade kontexten betydelsefull att ta i beaktande för att 
förstå människors tänkande, kommunicerande och fysiska handlande. 

Cullen (1999) diskuterar ett sociokulturella perspektiv på organisatoriska lärandet i 
vilket han tar avstamp i Vygotskijs teori om zone of proximal development. I denna 
menar, enligt Cullen23, Vygotskij att man som individ har förutsättningar att lära till 
en viss nivå – inom en viss zon, på egen hand utan experthjälp, men att lärandet 
utvecklas genom interaktionen med exempelvis en lärare eller, vad barn anbelangar, 
en vuxen. Cullen hävdar att det inte nödvändigtvis måste vara en ”lärare” eller annan 
handledande auktoritet som bistår. Det kan lika gärna översättas till en organisatorisk 
kontext och det som sker i mötet mellan organisationsmedlemmar, genom delaktighet 
i gruppen. Man bidrar med sina personliga egenskaper och kunskaper och på detta sätt 
utvecklar en gemensam kunskap och bild av till exempel en viss verksamhet eller 
organisation.  

Cullen (ibid.) menar att man har en tendens till att inom den vetenskapliga diskursen 
kring organisatoriskt lärande behandla sociokulturella och sociohistoriska aspekter, 
om alls, ur ett allt för smalt perspektiv: 

”This argument holds that socio cultural and socio historical have been narrowly 
interpreted as the specific interpersonal context of learning rather than recognizing the 
embeddedness of learning within cultural and historical practices and believes.”(ibid. s 
47) 

Cullen menar att forskning kring organisatoriskt lärande skulle tjäna på att 
omdefiniera betydelsen av systemtänkande och teamlärande till att även innefatta tro 

                                                 
23 Jag är här medveten om att jag här ligger en bit ifrån originalkällan då jag antar Cullens tolkning av 
Vygotskij, istället för att själv fördjupa mig i Vygotskijs teorier och perspektiv. Men jag tar risken då 
denna källas fokus ligger närmare det studerade området. 
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och övertygelse, ideologier, relationer och sociala strukturer som hinder och 
berikande faktorer för lärande och förändring. 

Wenger (1998) anlägger begreppet Communities of Practice24, (CoP), som perspektiv 
på sociala kontexter vi befinner oss i. Dessa finns överallt och är integrerade i och 
integrerar oss i vårt dagliga sociala liv. Vi ingår i, och tillhör dem i en mängd 
konstellationer; i hemmet; på jobbet; på fritiden etc. Varje CoP har sina i huvudsak 
implicita underliggande ramar i form av språk, normer, identitet, tillhörighet och 
formar vårt sätt att tänka, agera och kommunicera. Vissa ingår vi i som 
”kärnmedlemmar”, andra som mer perifera. Men de omger oss och till större eller 
mindre del skapar de referensram för vår verklighetsbild och vårt handlande. 
Communities of Practice i en arbetsrelaterad kontext kan sägas vara en grupp av 
professionella människor som genom kopplingen till gemensamma intressen, syften 
och interrelaterade arbetsuppgifter informellt och formellt interagerar och därigenom 
skapar en gemensam kunskap. 

Det handlar inte nödvändigtvis om att man som grupp har gemensamma åsikter - utan 
snarare om att vårt praktiska handlande i sociala kontexter befäster och befästs genom 
vårt aktiva deltagande i detta handlande och att det genom denna aktivitet sker ett 
lärande (Gherardi et al 1999). 

Learning is not conceived as a way of coming to know the world, but as a way of 
becoming a part of the social world. (s.276) 

Genom att betrakta en organisation som ett, eller av flera bestående CoP, eller som 
Brown och Duguid (1991) uttrycker det: Communities of Communities, och genom att 
ta fasta på att organisationer är socialt konstruerade och designade sociala system kan 
detta perspektiv ligga som förklaringsgrund för vidare förståelse av organisatoriskt 
lärande och handlande.  

Ytterligare att beakta är att dessa konstruktioner är mer eller mindre låsta 
föreställningar i vår förståelse, våra mentala tankestrukturer (Senge 1990). 

Det är alltså av betydelse att komma utanför detta invanda sätt att tänka för att kunna 
avslöja och förklara det sätt på var vi agerar, menar Wenger (ibid.). 

Tannenbaums (1997) menar genom resultaten av sin surveystudie att organisatoriskt 
lärande inte kan uppstå om det saknas eller brister i individers miljömässiga 
förutsättningar för lärande. Därför fokuserar man först och främst på lärmiljön, den 
sociala kontext man befinner sig i – på sin arbetsplats. Först i en gynnsam miljö för 
individuellt lärande kan det också organiseras för ett gynnsamt organisatoriskt 
lärande. Surveyen bygger på frågor om hur situationen förhåller sig inom följande 
områden: 

- Helhetssyn, systemtänkande bland organisationens medlemmar 

                                                 
24 (översatt till Praktikgemenskaper se Döös 2003 s.3) 
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- Utrymme att använda och utmana såväl befintlig som ny kunskap och kompetens 
tillika utrymme för individers eget ansvarstagande för lärande och prestationer och 
att kraven är ställda på rimligt utmanande nivå. 

- Tolerans gentemot misstag i lärprocesser inför nya situationer och arbetssätt 

- Situationsrelaterade förutsättningar för lärande, såsom oklara budskap, brist på 
nödvändig utrustning, avsaknad av andras kompetens, tid för reflektion. 

- Klimat uppmuntran och värdesättande av nya idéer från ledare och medarbetare 

- Ledare och medarbetares erbjudande av support och acceptans för prövande av 
nya idéer 

- Stöd i policies och tränings/praktik- och övningsmöjligheter 

Vi tar samtidigt, enligt Karakovsky och McBey (1999) ofta alltför lätt på såväl de 
individuella som de organisatoriska förutsättningarna för vuxnas lärande i 
organisationer. Ett huvudsakligt problem ligger i att ett ofta rutinbaserat arbete präglar 
beteendet så att man slutar överväga huruvida ens arbete påverkar andra genom att 
man oreflekterat använder och lutar sig mot de uppställda regler och rutiner som finns 
för handlande. Något som även får konsekvenser för hur både man själv och 
organisationen ser på behovet av lärande. Organisationer som präglas av rutinbaserat 
arbete tenderar enbart se psykomotoriskt lärande25 som väsentligt, menar författarna. 
Detta utmanar inte den lärande att tänka bortom de omedelbara behoven för att lösa 
sin uppgift. Ellström (1992) antar ett bredare perspektiv på rutinbaserat lärandet än att 
bara gälla fysiska betingelser och menar att man grovt kan skilja på anpassnings- och 
utvecklingsinriktat lärande, där anpassningsinriktat lärande bygger på att lära sig 
redan förutbestämda arbetsmetoder etc. genom ett förvärvande av kunskaper. Det 
utvecklingsinriktade lärandet å andra sidan bygger på att man själv identifierar och 
definierar situationen, problemet och diagnostiserar vad som är ett lämpligt sätt att 
handla. Individer upprättar en bild av sig själva i organisationen utifrån vad som 
förväntas av dem.  

Detta (Karakowsky & McBey ibid.) gäller också de roller man har i gruppen, inom 
avdelningen och inom organisationen. Rollen i organisatorisk kontext är inte sällan 
formellt inrättad och inbegriper därför vanligen ansvar för ett ”antal arbetsuppgifter” 
vilka individen är tänkt att uppfylla. Individen uppfyller vanligen dessa med 
utgångspunkt i yttre förväntningar. Rollen blir genom detta för individen en 
psykologisk realitet, en identitet. 

Syftet med och effekten av organisatoriska roller är att dessa stabiliserar ett önskvärt 
beteende. Samtidigt hindrar dessa roller individen från att ta sig ur desamma och se 
sig själva och organisationen ur andra perspektiv. 

                                                 
25 Psykomotoriskt lärande kännetecknas av utvecklande av motoriska aktiviteter, till skillnad från 

kognitivt och affektivt lärande som fokuserar tanke och förnuft respektive känslor och emotionella 
aspekter. Dock, bör sägas, är dessa vanligen sammankopplade med varandra på så sätt att man 
sällan kan utesluta vare sig kognitiva eller emotionella aspekter av exempelvis psykomotoriskt 
inriktat lärande (Forsberg 1988) 
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Detsamma gäller huruvida organisationens strukturer understödjer eller undergräver 
möjligheterna att ifrågasätta givna ramar och normer, double loop lärande (se ovan). 
Detta menar Karakowsky och McBey (ibid.) kan identifieras i  huruvida 
organisationen är i huvudsak uppbyggd av formella strukturer och styrd av 
institutionaliserat beteende, dvs normer och regler som strukturerar mänskligt 
handlande. 

3.4 Sammanfattning 
Utgångspunkten för lärande i och om organisationer är menar Karakowsky & McBey 
(ibid) att betrakta organisationen som en social konstruktion. Vi konstruerar utifrån 
egna och kontextuella villkor vår bild av denna. Vi har invanda, oreflekterade sätt att 
betrakta världen på. Dessa konstituerar vår förståelse av densamma, guidar vårt 
handlande och vår utveckling och syn på denna. Vi förhåller oss också till och utför 
de aktiviteter som pågår och vad som förväntas av oss. 

Lärande innebär en förändring av denna förståelse. Detta förutsätter kunskap om, och 
förmåga att reflektera över, densamma. Att kritiskt reflektera över det som sker och 
det vi ser - och att reflektera över det vi reflekterar över - öppnas möjligheter att 
förändras och förändra handlandet På kollektiv basis handlar reflektionen till stor del 
om att kunna, ha och ta sig möjlighet att kommunicera och föra en dialog om dessa 
frågor. Ett organisatoriskt lärande utvecklas genom kollektiv reflektion och dialog. 
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4. Resultatredovisning 
I detta kapitel kommer jag inledningsvis att ge en översiktlig bakgrundsbild av den 
studerade Supplyorganisationen och dess verksamhet. Jag övergår sedan till 
redogörelsen av det analyserade empiriska materialet från intervjuerna med sex 
Supply Managers, med utgångspunkt i tre identifierade organisatoriska lärprocesser. 
Dessa redovisas i tre separata delkapitel nedan. Avslutningsvis görs ett komprimerat 
urval och sammanfattning av sådant som jag anser kan belysa det organisatoriska 
lärandet inom organisationen med utgångspunkt i den teoretiska referensramen.  

4.1 Organisationens verksamhet 
I det följande kapitlet beskriver jag utifrån de intervjuer jag gjort, först en 
övergripande beskrivning om den studerade verksamheten utifrån SMC: s perspektiv. 
Innehållet utgår från respondentens tillika informantens beskrivning – i studien kallad 
SMC26 – om organisationens historik, utveckling och SMC: s och 
Distributionsledningens ambitioner och strategier för hur man avser utveckla denna 
vidare. Jag övergår sedan, med utgångspunkt i intervjuade Supply Managers 
berättelser, till att i tre avsnitt beskriva tre pågående lärprocesser som i organisationen 
som var för sig och tillsammans bidrar till en utvecklad förståelse av 
förändringsprocessen. 

4.1.1 Övergripande beskrivning av Sypplyverksamheten 

Bakgrund - funktionsorientering och konkurrens 
IoS har historiskt sett alltid haft produktutveckling i fokus och är i det avseendet en i 
huvudsak strategiskt arbetande organisation. Organisationen i sig har alltså även 
utvecklats med fokus på företagets produkter/artiklar. 

 ”Varusortimentet är vår identitet!”27 som ett par av intervjupersonerna uttrycker det. 
Det har varit och är dessa värderingar som styr verksamhetens utveckling.  

Intentionen från Distribution Service-organisationens sida är enligt SMC, att utveckla 
den strategiska distributions- och logistikverksamheten från att ha varit tydligt 
funktions- och produktorienterad för respektive affärsområde till att bli mer 

                                                 
26 SMC har det övergripande ansvaret för Supplyorganisationen 

27 Ett budskap som även går att läsa om i Ingvar Kamprads ”En Möbelhandlares Testamente, Lilla 
Ordboken”. 
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processorienterad28 – med avseende på samordning av strategiska delar i 
supplykedjan inom de olika affärsområdena. 

Organisationens olika affärsområden har under åren utvecklats med huvudsakligt 
fokus på den egna verksamheten. Med detta menas att man planerat, utvecklat, 
distribuerat sina produkter med utgångspunkt i det som skapat bäst effektivitets- och 
lönsamhetsförutsättningar för den egna ”affären” – dvs det egna affärsområdet, 
berättar SMC.  

Ett syfte med uppdelningen i affärsområden, berättar SMC, har huvudsakligen varit 
att med en tidigare funktionsindelning på organisationen få varje affärsområde att 
genom egna tydliga och mätbara mål kunna sträva efter att bli så effektivt och uppnå 
så bra resultat som möjligt.  

Respektive affärsområde har i princip identifierat sig som ett eget företag inom 
företaget, menar en SM. Som en konsekvens av detta har affärsområde i huvudsak 
prioriterat utvecklandet av sitt affärsområdes funktionella kompetens.  

”… för att få ett relativt stort djup i den funktionella kompetensen – men också ett sätt 
att skapa konkurrens mellan funktioner och enheter att hela tiden prestera bättre 
resultat.” 

Detta är något som lett till att varje affärsområde utvecklat en affärsområdesspecifik 
unicitet, med egna arbetsmetoder och rutiner vilket lett till ett reducerat behov av 
samarbete och kunskapsutbyte över affärsområdesgränserna, med följden att man 
tenderar ”uppfinna hjulet”29 varje gång man råkar på problem eller utvecklar en ny 
idé inom respektive affärsområde. Något som i värsta fall medfört att man inom vissa 
arbetsuppgifter i princip har elva olika sätt att utföra ungefär samma uppgift, menar 
SMC 

Utveckling mot processorientering, helhetssyn och samarbete mellan Supply 
Manager 
Den funktionsorientering och konkurrens man utvecklat inom IoS uppfattar SMC som 
ett av de större hindren från att utveckla Supplyfunktionen mot en mer integrerad 
verksamhet. Det hindrar också organisationen från att skapa gemensamma mål och 
strategier för en effektivare supplyprocess. 

Strävan är, menar SMC, att generellt få alla att se helheten och på så sätt bli 
självgående mot gemensamma mål. 

”För mig är min strävan är att när jag inte behöver gå i båset utan vi vinner ändå, att 
rätt gubbar åker in och ut för att dom själva vet om det… //…att det skall finnas en så 
tydlig struktur på det här med kompetensutveckling och ägandeskap både för ’min’ 

                                                 
28 Att en verksamhet är processorienterad innebär enkelt uttryckt att man beskriver och organiserar 

verksamheten utifrån arbetsflöden och vad de ska åstadkomma, till skillnad mot att utgå från 
funktioner och vem som gör vad. Inte sällan har man inom processorientering kunden i fokus för 
verksamheten i motsats till funktionsorientering då man mer har produkten i centrum. Denna 
förändring kräver ett annat synsätt bland organisationens medlemmar. 

29 ”att uppfinna hjulet” är ett uttryck som ofta återkommer i respondenternas berättelser 
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egen del, ’min’ egen träningsplan, träningsprogram så att säga, men också hur det är 
en del i det större träningsprogrammet för att laget skall förflytta sig och vinna 
elitserien. när jag ser att dom börjar hantera detta så att jag inte behövs då är det 
dags för nånting annat, det är min målsättning. 

Att kunna se helheten förutsätter att all nödvändig information då även finns 
tillgänglig för alla. Men ansvaret ligger här mycket hos den enskilde individen att ta 
söka den kunskap och ta det initiativ man borde ta. Det går inte att sitta och vänta på 
svar, man måste ta egna initiativ för att informera sig själv och bli uppdaterad, menar 
SMC vidare.  

Uniciteten viktig – till viss del 
Samtidigt är det viktigt att ta vara på den unicitet som är konstruktiv för det egna 
affärsområdet utan att begränsa flexibiliteten gentemot helheten. Men att det bygger 
på att man också reflekterar och rannsakar sig själv om vilka argument som används 
för att behålla denna unicitet. 

”… oerhört viktigt då att det finns tillåts en viss unicitet i deras roll och ansvar 
beroende på affärsområdet, men till en mycket mycket mindre grad, alltså lägg 
uniciteten på det som är vikt för att affärsområdet har en affär som är så unik så att 
den kräver vissa saker, använd inte uniciteten som ett förklarande ord till varför du 
inte vill ha någon som sätter regler för dej. för det är mycket det, å man inte ser 
någon nytta med reglerna..” 

4.2 Supply Managers och organisatoriska 
lärprocesser 
Nedanstående kapitel kommer att belysa tre lär- och förändringsprocesser jag 
identifierat som möjliga och intressanta att betrakta utifrån syftet med studien: 

 Utveckling av Förståelse av Arbetet – Från funktionsorientering till 
processorientering av verksamheten 

 Fasta positioner och Lärande relationer – Från intern konkurrens till samarbete 
över gränserna 

 Kommunikation för Kollektivt lärande – Från Egna Rutiner till Gemensamma 
Prioriteter 

Inledningsvis bör påpekas att avsikten inte är att dessa processer ska ses som separata 
utan de går in i och påverkar varandra genom det sociala samspel och samarbete som 
pågår och utvecklas i Supplyorganisationen. Däremot kan dessa möjligen illustrera 
hur organisatoriska lärprocesser kan gestalta sig – att de är just pågående processer 
och som jag av den anledningen inte kan eller har för avsikt att redovisa några resultat 
ifrån – däremot kommer frågan vad man lär att diskuteras i det avslutande kapitlet av 
denna uppsats. 
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4.2.1 Utveckling av Förståelse av Arbetet – Produkt och 
Funktions- till Processorientering och helhetstänkande 

I detta avsnitt tar jag upp förändringsaspekter av Supply Managers förståelse av sitt 
arbete och roll. Här har begrepp som fokusering, dialog, reflektion betydelse för 
utveckling av förståelsen. 

Produkten i fokus 
Supplyorganisationen har inom respektive affärsområde tidigare haft en något 
undanskymd roll. Man har i huvudsak inom IoS arbetat på strategisk nivå där 
produktutveckling och långsiktig planering varit det som fokuserats. SM-funktionen 
har funnits i huset i 4 år. 

Supply manager-funktionen har tidigare under lång tid legat ute på regionsnivå och 
mer uppfattats som en operativ funktion som haft till uppgift att se till att logistiken 
fungerar för respektive affärsområde på ett så optimalt sätt som möjligt – så att varje 
land/region/varuhus fått de artiklar man haft behov av vid rätt tillfälle, menar en SM. 

Förändrad hållning på Ledningsnivå 
Idag har – menar flera av de intervjuade – synen på ”Supplyprocessen” successivt 
förändrats på toppmanagementnivå, till att även bli strategiskt viktig genom ett 
tydligare fokus på kunden. Man har på Distributionsledningsnivå med tydliga 
argument om konkurrensfördelar och kundens behov av tillgänglighet fört upp 
Supply-frågan på agendan, vilket också föranlett Supply Managers att få, och ta, 
större plats och märkas även i det strategiska arbetet och att ha en självklar plats i 
flera affärsområdens ledningsgrupper. 

”Det som finns på agendan inom management är det som genomsyrar uppifrån och 
ner och det är det som visar sig nu… Jobbar du i en organisation där dina 
arbetsuppgifter och din funktion är på agendan så är det mycket lättare att få del av 
information, ta del i olika forum, du blir en eftertraktad funktion…// …’vi kan ju inte 
bestämma det här utan att fråga dom’(Supply förf. anm.)…” 

” Supplyfrågorna är i fokus……vikten av att se till det totala varuflödet från 
leverantör till kund, att få denna kedja att fungera är en konkurrensfördel, ett övertag 
i att ha tillgänglighet 365 dagar om året. 

”Tidigare hade man en logistikstrategi som krasst innefattade transport till 
lagerhållning. Nu har vi en tydligare Supply Chain Strategy som gör att man tittar på 
hela processen från inköp och pris på råmaterial … ända ut till slutkonsument… det 
har ju gjort att fokus har ju blivit helt annorlunda.” 

Invanda rutiner och unicitet 
Någon hänvisar till att man ju egentligen vet vad man skall göra. 

 ”Vi har rutiner för det mesta vi gör.” Man går kanske hellre på dem än att fråga, 
vilket kanske tar längre tid. Något man kanske förlorar på i längden, men…menar en 
SM 

.. de flesta rutiner vi har på det här företaget är nog skrivna både 10 och 11 gånger, 
men det är ingen som följer dom, för att disciplinen… alla får va unika och ingen har 
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förstått vikten av att det kanske inte är lämpligt att va unik i alla avseenden, unicitet 
är nog bra, men inte om man håller på och uppfinner hjulet hela tiden…  

Likaså rör det sig om att man av naturliga skäl känner en starkare lojalitet med sitt 
affärsområde och på så sätt ibland har svårt att acceptera förändringar som eventuellt 
kan drabba en på ”hemmaplan”. 

”Det fanns en tid då vi ville flytta ut från IoS då vi ansåg vår produkt så unik att det 
vore betydligt mer effektivt att köra detta själva. 

SMG: s formella mötesstrukturer förändras 
SMG har sedan länge haft gemensamma möten en gång per månad. Eftersom man 
varit mer inriktad på produkten och att varje affärsområde i grunden betraktats och 
betraktat sig självt som unikt har dessa möten heller inte primärt varit inriktade på att 
uppnå och upprätthålla den form för samverkan mellan Supply Managers som är 
aktuell idag. 

”… man gick ’hem’ och fortsatte enligt egen agenda eftersom varje BA30; supply; 
varje person är unik. Därför tillåter man en enorm frihet.” 

 

Behov av helhetssyn - samarbete och dialog 
För att skapa ett forum för att utveckla en mer gemensam förståelse av 
Supplyorganisationen och dess nya strategi var inledningsvis en åtgärd att just 
förändra strukturen på dessa månadsmöten för att ge utrymme för dialog mellan 
deltagarna där man får ta upp sina specifika problem och spörsmål till diskussion och 
på så sätt skapa ett tanke- och erfarenhetsutbyte. 

Man startar numera varje möte med att gå laget runt i s k Bridging sessions31 – där 
varje SM får dela med sig av och berätta om sin situation, hur man mår, vilka olika 
problem man har att tampas med i sin verksamhet och arbete - och även privat om så 
önskas. Man ges på så sätt möjlighet att dels reflektera kring egna problem på 
hemmaplan såväl som hur man har det i de andra affärsområdena, men även för att få 
en insikt i att man har en likartad situation i respektive affärsområde.  

Deltagarna har genom dessa möten insett att de kämpar med samma eller likartade 
problem och situationer i sina affärsområden, som individer och som ledare. Något 
bara vetskapen om givit en känsla av lättnad - och insikt om behovet av samarbete, 
selektering och prioritering av de egna arbetsuppgifterna. 

”Vi skulle kunna ta på oss hur många uppgifter som helst, jag skulle vilja påstå att vi 
är den gruppen människor som har allra flest uppgifter som vi skulle behöva ta hand 
om… och det är helt omöjligt! Så vi sa det att… Vi måste prioritera!”  menar en SM. 

                                                 
30 Business Area – affärsområde. 

31 ”Bridging session” var ett uttryck som användes av SMC 
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En komplikation i prioriteringsprocessen är dock att det pågår så många projekt och 
processer samtidigt att man har svårt att prioritera rätt:  

”Vi har så många parallella projekt och prioriteringar det blir lite kryss i mössan för 
folk å förstå, vad ska jag prioritera först… Att få folk att fatta att lära sig prioritera 
på rätt saker och att alla prioriterar på samma sak.. allt är viktigt men det här e 
viktigast just nu… sånt man tagit beslut om…” 

Föra budskapet vidare 
Den nya strategin får även konsekvenser för hur man arbetar på operationell nivå. 
Därför måste även SP bli involverade. Flera SM betonar betydelsen av att 
vidarebefordra det man kommer fram till inom SMG - till sina SP. Generellt… gäller 
det att även dessa (SP) får gemensamma förutsättningar att arbeta utifrån vilket i 
förlängningen skulle kunna få denna funktion att fungera mer flytande över 
affärsområdena. 

Flera SM har även tagit efter den mötesstruktur man har inom SMG och använder 
denna även i sina SP möten. Man börjar även här med en ”check-in” för att känna av 
läget hos var och en. Någon SM har ett möte i veckan med sina SP. Relationen till 
dem (SP) är viktig – det viktiga är att lyssna till SP-gruppen åsikter, både för att 
arbete skall fungera och utvecklas inom affärsområdet och dels för att kunna föra 
deras talan i SMG, uttrycker en SM. 

En stående punkt på agendan för SP-mötena är just att rapportera till SP det som 
senast framkommit i SMG. Detta ger även SP en större förståelse för helheten och, 
menar man, ett större ansvar för sin roll i arbetsprocessen. Här finns även utrymme för 
diskussion, där man kan ge sin individuella syn på saken. 

Någon SM har möte med sin SPG en gång i veckan, någon annan var fjortonde dag, 
någon annan en gång per månad. Att ha möte varje vecka, menar denna SM, ger bra 
förutsättningar för att kunna stämma av om man gjort det som står på agendan, vädra 
klimatet, följa upp måltal, känna av hur de andra mår, något man vill dela m hela 
gruppen etc. Det skapar ett kollektivt ansvar i gruppen när alla vet vad de andra ev 
kan ha för problem etc.  

”Jag ser min roll som att docka det vi jobbar med i SMG med mina SP genom de 
möten vi har var fjortonde dag. men det viktiga är ju att det (tänkandet förf. anm.) 
funkar i vardan…” 

Risk för olika tolkningar 
Svårigheten då elva SM på elva olika håll skall förklara för lika många SP-grupper 
och få ut en likartad bild i hela organisationen, är uppenbar. Det finns t ex en risk att 
alla kanske inte har hört samma sak likadant, vilket resulterar i att man får en mängd 
olika synsätt på samma sak vilket kan resultera i svårigheter att skapa den samsyn 
man strävar efter. 
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Ett sätt att avhjälpa detta eventuella problem är gemensamma stormöten där alla SP 
får en chans att både höra ett från SMG och SMC enhälligt budskap och samtidigt få 
chans att göra sig hörda i ett större forum.32 

”Det blir troligen ingen som blir väldigt förvånad, som inte har någorlunda koll på 
vad som kommer att sägas eller vad SMG håller på med. Men det känns bra att kunna 
göra en sådan här uppsamling.” menar en SM. 

”Jag har jobbat många år på IKEA och inte träffat på någon som inte vill göra sitt 
bästa – men däremot träffat många som inte riktigt vet vad som förväntas av dem 
eller vilka konsekvenser mitt arbete får i de olika delarna för att det är brist på 
kunskap information eller kompetens.” 

”Det finns ett sug efter att utvecklas. å ställa upp att förändras. ”Man ser att det ger 
fördelar för kunden och god effekt på IKEA: s resultat.” 

4.2.2 Fasta Positioner och Lärande Relationer – Från intern 
Konkurrens till Samarbete över gränserna 

Under denna rubrik behandlas delvis organisationens historik och hur denna påverkar 
förändringsprocessen. Häri ligger en paradox mellan invant konkurrens- och 
revirtänkande å ena sidan – och utryckt behov långsiktig utveckling av verksamhet 
och relationer å andra sidan. 

Intern konkurrens 
Det har rått och råder fortfarande en intern konkurrens mellan affärsområdena. Denna 
konkurrens är något som medvetet understötts av ledningen genom att på olika sätt 
visuellt jämföra resultatsiffror mellan de olika affärsområdena, menar en SM.  

”Vill man då leda ligan tittar man mer på det egna området och delar inte på de goda 
idéerna” säger en annan SM med hänvisning till visualiseringen av resultatsiffrornas 
påverkande effekt. 

Visst är det viktigt med den interna konkurrensen. Men det får inte bli så att man mer 
värnar om denna än IKEA som helhet, menar en SM. 

Här finns en inneboende konflikt… vi vill att det ska finnas en konkurrens mellan BA: 
na (affärsområdena reds anm.), för det gynnar affären för IKEA, men samtidigt måste 
vi försöka hitta gemensamma arbetssätt… och det är där det krockar lite grann. 

Att det är affärsområdet man tillhör, där man är anställd och får sin lön, är argument 
som framkommer under intervjuerna. 

Ett projekt ställer SMG: s samarbete på prov 
Ett omfattande projekt som pågår idag är att successivt byta ut organisationens IT-
system som stöder Supply organisationen i deras planering/behovsberäkning etc. 
Detta projekt kallas P3 (Push and Pull Program). Detta är ett projekt som direkt 

                                                 
32 En sådan mötesomgång genomfördes under våren/sommaren efter dessa intervjuer gjordes.  
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kommer att under tiden för implementering påverka affärsområdenas SP-funktions 
dagliga operationella arbete. Bland annat kommer det att under projektets gång 
innebära att vissa SM kommer att under implementeringen behöva släppa vissa av 
sina egna ”bästa” Supply Planners till ett affärsområdesövergripande team som skall 
starta upp och få detta projekt att fungera över hela IoS – och samtidigt behöva 
anställa helt nya utifrån. Detta är en arbetsam men nödvändig process för att få 
verksamheten att fungera i framtiden. 

”Vi tar de bästa personerna/kompetensen vi har för att utveckla dessa system, där 
måste vi tänka långsiktigt, det blir glapp i kompetens, där måste man få in folk som 
kan komma in snabbt så att man kan komma in och ta ett affärsansvar…”  

Processen ställer stora krav på samarbete SM emellan i att rättvist fördela 
kompetensresurser och samtidigt i sitt affärsområde ”få in” och utbilda helt ny och 
ibland ganska oerfaren extrapersonal. Man har haft och kommer att kontinuerligt ha 
möten om hur detta ska kunna genomföras på ett bra sätt. 

”Där har vi inte riktigt kommit runt … På lång sikt finns det mycket att vinna, men på 
kort sikt ser vi gärna, var är resurserna och hela den biten, så ibland pratar vi lite… 
… Om jag släpper ifrån mig någon femti procent, vem tar hand om dom femti 
procenten…” 

Då ställs det lite på sin spets kan jag tycka… man har sin egen business som man ska 
försöka skydda, men samtidigt måste vi… hjälpas åt att få det att fungera på bästa 
sätt… 

Det blir en konflikt mellan den enskilde SM: s behov av affärsområdets 
supplyfunktion skall fungera så optimalt som möjligt under processen och det 
gemensamma behov hela Supplyorganisationen har att få verksamheten att långsiktigt 
utvecklas. 

… det bli lite av en pilot för hur ska det här funka i praktiken…  

Vi är överens om att vi måste… men hur det ska fungera i praktiken… det ska bli 
väldigt spännande! 

”Detta är nog SM-gruppens största prövning”, menar en SM. Att komma överens om 
hur man skall fördela sådana resurser som dels hjälper hela organisationen på lång 
sikt, men som också under tiden ”lokalt” kommer att ställa hårda krav på SM 
respektive SP, befaras stöta på en hel del problem och kräver ett stort mått tålamod. 

 

Best practice – en form för kunskapsspridning 
”I Do it my way – use best practice instead… är ett statement som talar för en mental 
förändring… 

Best practice går ut på att om någon har och/eller utvecklar en god idé skall man 
genom exempelvis intranätet vidarebefordra denna till andra affärsområden och deras 
SM och SP. Genom att den informationen går att hämta kan man jämföra sitt 
arbetssätt med andras och på så sätt kunna reflektera över om det finns andra 
eventuellt bättre sätt att exv. lösa problem på än det egna. 
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I denna ligger även en förändring av fokus, att numera försöka arbeta mer proaktivt 
för att slippa uppfinna hjulet och släcka bränder på varje avdelning. 

Best practice förutsätter också att man har förmågan och tiden att uttrycka sig så 
tydligt i skrift att andra förstår vad man menar: 

… hur mycket tid du skall lägga på detta dagligen, att kvalitén på informationen som 
läggs är skriven på sådant sätt att det är hög kvalitet på den kommunikationen… det 
är inte nåt vi är speciellt bra på generellt. 

Ett annat sätt att utbyta erfarenheter 
Ett affärsområde kan t ex även ”bjuda in” andra affärsområden till möte och diskutera 
ett visst problem man har och på så sätt komma fram till en bättre lösning för såväl 
den egna avdelningen som att bidra med idéer till andra. 

Inte alltid självklart att man frågar och söker lösningar hos andra… 
Man verkar bland de flesta intervjuade dock ganska överens om att man fortfarande 
många gånger sitter och ”uppfinner hjulet”33 hemma i sina affärsområden. 

”Vi har nog säkert en mängd saker som vi fortfarande gör med skygglappar på…” 

Flera uttrycker även att man är och har alltid varit, väldigt aktionsorienterade inom 
IKEA. ”Det mesta är ännu ogjort” uttrycker någon och hänvisar till en ”slogan” man 
har inom IKEA. Av tradition mer känn - agera och mindre av tanke – reflektion – 
agera. 

”Jag upplever att alla gärna delar med sig av sin erfarenhet, men igen är det säker 
att vi inte alltid vet hur andra gör, lyfter blicken och kollar hur andra gjort… 

”Vi blundar lite för de svårigheter vi har, kör huvudet i sanden och söker, hittar 
förmildrande omständigheter.  

”Sen uppstår det ju säkert saker i vardan där vi inte har kunskapen eller förmågan att 
ta hjälp ifrån någon annan utan löser det inom vårt affärsområde… hade vi bara då 
varit smarta då och klyft blicken och prata med någon annan, så finns lösningen runt 
hörnet. 

”Vi vinner ju på att samarbeta – trots eventuella olikheter – genom att hitta bästa 
arbetssätt… men vi sitter ibland 5 meter ifrån varann… ändå går vi inte och frågar 
spontant!” 

Vanligast är ju att man söker information när man behöver hjälp ”Då är det ju redan 
på sätt och vis för sent!”, menar en SM 

Nya mötesformer har öppnat gränserna 
Förutsättningarna för att kontakta varandra och ha en dialog har förbättrats avsevärt 
bara genom att man lärt känna varandra bättre. Genom den nya mötesstrukturen, de 

                                                 
33 Så gott som alla använde sig av denna metafor, ”att uppfinna hjulet” för att beskriva att man i de allra 

flesta affärsområdena brottas med och löser samma problem på sina egna sätt. 
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mindre grupperna och gemensamma prioriteringsområden har det även skapats 
informella kontakter mellan SM för att ta upp alla möjliga problem. 

Fastän vi träffas och diskuterar gör vi ändå våra tolkningar av rutiner etc.… men 
genom att vi träffas och så finns det ju också att mellan huvudprioriteterna och 
punkter på agendan ”hur gör ni när det här händer hos er… ja men nisse där han kan 
det här… 

”...vi delar med oss hur vi jobbar i dom olika affärsområdena.. att vi bollar tankar 
med varandra…’jag skulle vilja göra så här, vad tror du om det… joo… då kan jag 
testa så ser vi om det funkar så kan vi se om vi kan jobba så sen…’… så tycker jag vi 
har jobbat ganska mycket den senaste tiden…” 

4.2.3 Kommunikation för Kollektivt lärande – Från Egna rutiner 
till Gemensamma prioriteter 

Det som belyses i denna del är utvecklandet av gemensam hållning gentemot dels 
andra yttre aktörer och dels förhållanden för den interna relationen mellan 
affärsområden och Supplyorganisationen 

Inom Supply på respektive affärsområde har man, som nämnts, inte sällan utvecklat 
relativt egna arbetssätt och rutiner för hur arbetet ska fungera, hur man ska lösa olika 
problem, vilket håll man skall utvecklas åt etc. Man har inte sällan behållit dessa 
arbetssätt inom sin egen organisation. Dessutom har man vanligen internt utarbetat 
vad man anser bör prioriteras inom sitt affärsområde. Idag ser man, bland annat på 
grund av att organisationen vuxit, baksidor med denna uppdelning.  

Stormöte 
Våren 2003 samlades alla SM i ett tredagarsmöte, där fokus låg på att komma fram till 
vilka ”områden” som övergripande kan anses viktigast att prioritera och lägga grund 
för gemensamma mål/huvudprioriteter att arbeta mot inom SMG.  

Diskussionerna från mötet resulterade i tre gemensamma prioriteringsområden 
(Supply Development, Forecast och Competence Development) inom vilka man skall 
arbeta för att nå så likartad arbetsmetodik och plan som möjligt. 

Nya strukturer 
Tre arbetsgrupper, en för varje prioriteringsområde bildades för att arbeta med att ta 
fram konkreta handlingsplaner/strategier för hur hela Supplyorganisationen skall 
arbeta och utvecklas inom respektive prioriteringsområde. 

Respektive prioritets arbetsgrupp redogör vid varje SMG-möte man har och stämmer 
av de förslag man har med övriga gruppen. Ibland går förslaget igenom, ibland får 
man ”hemläxa” och omarbetar då sina konkreta prioriteringar för en eventuell ny 
omgång. Successivt arbetas så fram gemensamma handlingsplaner och 
prioriteringsområden.  

Tredagarssejouren återkommer flera av de intervjuade till i sina berättelser. Man ser 
denna som ett viktigt avstamp för den fortsatta integreringen och utvecklingen av ett 
mer processorienterat arbetssätt och en gemensam struktur.  Flera SM tycker att man 
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inom SM-gruppen idag oftare öppet samarbetar och bollar problem, idéer och dylikt – 
något som inte alltid varit självklart inom organisationen i stort.  Man har ofta trott att 
man varit ensam om de problem man haft.  Man kan nu istället – med hjälp av egna 
och andras erfarenheter – utveckla verksamheten på ett bättre sätt. 

Hinder inom Affärsområden 
En samarbetssvårighet för SMG är att det inom de olika 
avdelningarna/organisationerna finns olika intern syn på sitt uppdrag. Man har 
fortfarande kvar ett produktfokus – då man snarare bör, uttrycker en SM, ha antagit ett 
mer kundorienterat fokus. 

”Idag har vi... konflikter mellan de olika organisationerna för att vi jobbar på olika 
sätt, och vi jobbar inte alla mot att ha kundfokus.” 

”… ibland blir det ju såhär också att ’ja men vår business den är ju såå unik så det 
går inte att göra hos oss’… den diskussionen har vi ju allmänt på IoS att 
affärsområdena ser ju sin egen affär som så unik att det finns inget annat som är lik 
den…” 

Vad vi försöker göra är ju att supporta vår business i vårt affärsområde. Något annat 
försöker vi ju inte göra.  

Det blir en ganska frustrerad diskussion mellan SM… vi får olika arbetsuppgifter 
också… beroende på att vi jobbar inte på samma sätt inom de olika affärsområdena… 
har olika ansvar… vi rapporterar inte på samma sätt… 

för att dom ”hemifrån” har fått klara order om att inte ta på sig något utanför BA: 
t… så då är vi tillbaks igen på ruta ett… menar SMC 

Praktiska behov av samsyn 
Behovet av att ha tydligare struktur i SM-rollen, både internt och externt har 
successivt vuxit fram under de fyra år funktionen funnits i huset. En orsak till detta är 
att det gör relationen med andra organisationer betydligt mer effektiv än om man här 
skulle ha 10-11 olika sätt att arbeta på och samtidigt skapar en plattform för att dela 
och arbeta med gemensamma affärsområdesövergripande frågor. 

”vi har 11 projekt på gång samtidigt… kräver att man frigjort en hel del kompetens 
från affärerna…” 

Vi kan ju sakna att exempelvis våra commercial managers.. (Affärsområdeschefen 
förf.  anm.) att där borde finnas samma forum för dom… vi har så många människor 
runt omkring oss som jobbar med oss och dom behöver möta ett någorlunda likt 
ansikte när dom möter Ios. Problemet blir då när vi kommer in och ska prata med 
våra affärsområden, och våra commercial managers som arbetar på olika sätt… så 
där måste vi ramla in i samma fålla… så det har vi saknat att inte våra commercial 
managers har samma forum där dom kan titta på ”hur ska vi jobba tillsammans” och 
hur vill vi att våra varuhus ska kunna se på oss, så att dom också möter samma IoS.  

Hade nog varit mer effektiva om vi haft gemensamt mål. Sen handlar det ju kanske 
också mer om att man har samma målbild, men det finns olika vägar dit beroende på 
vilket affärsområden man arbetar med. 
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Men visst är det trögt ibland, det är en demokratisk organisation… man är ibland 
som en stor oljetanker… det händer inget… inget och sen händer det… 

Externt mot andra organisationer 
De regler rutiner arbetsmetoder etc. man har inom IKEA måste vara enkla och 
därigenom enkla att sprida eftersom man är ett så stort företag. Möjligheten att få alla 
att ha samma synsätt hindras ändå tillräckligt pga. att man är så stora och 
världsomspännande.  

”… för att våra speaking partners är ju ofta då trading, och leverantörer och 
försäljningsorganisationen – som ju då samarbetar med flera affärsområden, alla gör 
det, och skulle vi då ha 10-11 varianter på allting vi gör, så om inte vi blir snurriga i 
huvudet så blir ju dom snurriga i huvudet, … när vi exempelvis tar ut något ur 
sortimentet som sker ett antal gånger per år… Det är därför vi behöver hålla ihop 
vårt nätverk för att skapa den hör enhetligheten.”  

Det operativa tar lätt över 
Ett problem som också uppstår då man kommer ”hem” till sina affärsområden igen är 
att man där måste ta itu med mer akuta problem, släcka bränder etc. och det 
strategiska utvecklingsarbetet får läggas åt sidan till förmån för det operationella. 

4.3 Sammanfattning av resultatredovisning 
Historiskt har IoS affärsområden huvudsakliga utveckling präglats av 
produktutveckling, inom vilka Supplyverksamheten många gånger främst haft en 
operativ funktion. En viss grad av intern konkurrens mellan respektive affärsområden 
har utvecklat affärsområdenas egen verksamhet och bidragit till att man inom dessa 
delvis utvecklat egna arbetsmetoder, rutiner och relationer till sin verksamhet – något 
som idag skapar svårighet för organisationen att utvecklas och effektiviseras. 

Supplyorganisationen befinner sig i en aktiv förändringsprocess. SMC: s och 
ledningens mål är att utveckla organisationens verksamhet mot en mer gemensamt 
strategiskt arbetande Supply Chain organisation. Detta inverkar på 
Supplyorganisationens verksamhet i allmänhet och på Supply Managers roll i 
synnerhet – från att ha agerat utifrån ett produkt-, funktions- och 
affärsområdesorienterat fokus med den interna effektiviteten och 
konkurrenskraftigheten som huvudsaklig styrande värdering – till att anlägga ett mer 
process- och helhetsorienterat perspektiv med gränsöverskridande samarbete mot 
gemensamma mål och prioriteter för Supplyorganisationen i stort. 

Detta ställer nya krav på Supply Managers och hur de hanterar sitt arbete och sin roll 
dels gentemot affärsområdet internt och dels varandra. Ett bredare yrkesmässigt 
utbyte och gemensamt kunskapande är förutsättningar för att uppnå gemensamma och 
på lång sikt mer effektiva supplyprocesser och relationer gentemot andra aktörer inom 
och utanför IoS. 

Svårigheter man upplever i denna förändringsprocess är bland annat att tumma på de 
egna affärsområdesspecifika behoven till förmån för det gemensamma, vänja sig vid 
att i större utsträckning ta sig tid och tillfälle att utbyta erfarenheter och kunskaper 
sinsemellan, att fråga kollegor i andra affärsområden om hjälp, diskutera 
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förhållningssätt och problem etc. I viss mån har man också svårt att få igenom att 
supplyfrågorna blivit en gemensamt strategiskt viktig angelägenhet för affärsområdet 
och inom IoS. 

Det positiva man upplever med det utökade samarbetet att man inte är ensam med de 
problem man har att få verksamheten att flyta. Man har utökat innehållet i och formen 
för kommunikationen på de månatliga mötena från att bara handla om arbete till att 
även ge utrymme för att även ta upp värderingar och mer personliga saker. På detta 
sätt har man skapat en bredare sammanhållning inom gruppen och ett mer naturligt 
kunskapsutbyte även mellan formella möten och dylikt. Att enas kring gemensamma 
prioriteter och dess utveckling är också något som utvecklar Supply Managerns bild 
av sin roll inom affärsområdet och man uppfattar sig inom sitt affärsområde ha bättre 
förutsättningar och starkare mandat att få igenom de prioriteringsbeslut etc man 
kommer överens om i SMG. 
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5. Analys och Diskussion 
Syftet med uppsatsen är att analysera Supply Managers uppfattningar kring utveckling 
av mellanorganisatoriskt samarbete. Förståelseutvecklingen i denna analys baseras på 
teorier kring organisatoriskt lärande. Syftet är uppdelat i två forskningsfrågor som 
inriktar sig på dels hur en organisation lär i organisatoriska lärprocesser, tillika vad 
som lärs i dessa processer. 

5.1 En kortare teoretisk ansats 
 
Jag har valt att studera organisatoriska lärprocesser med utgångspunkt i framförallt 
individbaserade teorier om förståelsen och reflektionens betydelse för ett utvecklat 
lärande i allmänhet och för arbetsuppgiften i synnerhet (Mezirow ibid.; Sandberg 
ibid.; Sandberg & Targama ibid.) För att detta skall kunna bli aktuellt att studera ur ett 
organisationslärande perspektiv har jag lagt kommunikationen som den interaktiva 
länk som gör att kunskaper, förståelse och reflektion kan göras till en kollektiv 
angelägenhet (Sanchez ibid.; Dixon ibid.). Jag vill här förstärka denna interaktiva 
relation med Probst och Büchels (ibid.) citat: 

“Organisational learning takes place through the medium of individuals and their 
interaction, which together constitutes a different whole, with its own capabilities and 
characteristics…//…” (s.17) 

De mentala kartor, normer värderingar som råder i organisationen, framvuxna ur 
historia, kultur, och genom de människor som befinner sig i den, spelar en stor roll för 
hur och vad vi lär (Senge ibid.; Säljö ibid.). Det organisatoriska lärandet är som 
bekant beroende av det individuella. Den gemensamma helhet som talas om i citatet 
ovan, blir följaktligen beroende av ingångsvärdena. Detsamma gäller hur dessa 
kommer fram i ljuset. Kommunikationen mellan människor är, ur ett organisatoriskt 
lärandeperspektiv därför ett högst betydelsefullt medium för att lyfta upp dessa värden 
till diskussion och reflektion. Kommunikationens olika abstraktionsnivåer lyfts fram 
av Engqvist (ibid.) som menar att konstruktiv problematisering och möjliggörande av 
förändring förutsätter en kommunikation i vilken individers värderingar och 
uppfattningar lyfts fram och blir synliga. För att transformativt förändra våra sociala 
konstruktioner förutsätts alltså att vi gemensamt reflekterar över vår förståelse och de 
värderingar vi konstruerar vår uppfattning av verkligheten på som baserade på just 
sociala konstruktioner (Sandberg, ibid; Mezirow, ibid.; Gergen, ibid.) 
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5.2 Forskningsfrågor i belysning 
 
Det pågår i denna studies perspektiv tre övergripande organisatoriska lärprocesser 
inom den studerade Supplyorganisationen. 

Dessa är: 

- Utveckling av Förståelse av Arbetet 

- Utveckling av Samarbetsrelationer för Lärande 

- Utveckling av gemensamma prioriteringar 

Arbetsuppgiften i detta fall relaterar i huvudsak till den Supply Managers har. Den 
organisatoriska förändringsprocess som studien gör nedslag i får effekter på 
arbetsuppgifter och roller för de inblandade Supply Managers. Förändringen av SM-
rollen rör sig från operativt affärsområdesstyrd till mer strategiskt viktig inom 
affärsområdet. Idag har flera SM en viktig plats i affärsområdenas ledningsgrupper, 
Supplyorganisationen som affärsmässigt viktig funktion har även fått en mer central 
och prioriterad roll inom hela IoS. Detta ger nya förutsättningar för 
Supplyorganisationen och lägger ett tyngre strategiskt ansvar på rollen som SM. I 
samband med detta utvecklas organisationen mot ett utökat samarbete och 
kunskapsutbyte SM emellan med syfte att bland annat utveckla ett helhets- och 
processorienterat perspektiv på Supplyverksamhetens hela distributionsprocess och 
till detta generera funktionsgemensamma prioriteringar för Supplyorganisationens 
arbete och organisatoriska utveckling. 

5.2.1 Den första forskningsfrågan  

Hur lär och utvecklas en organisation genom organisatoriskt lärande? 
 
Viljan att förändras 
Bilden som framträder genom intervjuerna och analysen av Supply Managers 
uppfattningar av sin verksamhet präglas av vilja, engagemang och inte minst behov av 
att få till stånd ett effektivt samarbete mot mer likartad hållning och målsättning. Det 
finns, menar man, ett sug i organisationen efter att förändras och man medger att det 
finns klara behov och fördelar med SMG: s samarbete även om det under processen 
uppstår ett och annat hinder beroende på olika uppfattningar om hur, tillika rent 
praktiska möjligheter att utveckla och förhålla sig till uppsatta prioriteter. 

Förståelse som begränsning och utveckling 
Ett gemensamt ”hjuluppfinnande” verkar även ha varit något som tidigare varit 
vanligt och möjligen har sin orsak i bl a den interna konkurrens som varit ett av 
incitamenten för att utveckla den egna ”affären”. Men då friheten att välja 
arbetsmetoder och rutiner varit relativt stor kanske det också kommer av att man inte 
trott att man arbetar och har så likartade problem och förutsättningar som det de facto 
visat sig vara fallet.  

 46



 

Denna invanda hållning och rådande tankemodeller (Senge ibid.; Steiner ibid.; 
Morgan) verkar finnas kvar på sina håll i organisationen. Någon hänvisar till att man 
har sina rutiner att arbeta utifrån, en annan berättar att det fortfarande existerar olika 
intern syn på uppdraget inom respektive affärsområde. 

Denna olikhet i synsätt verkar tidigare ha reducerat Supplyorganisationens möjlighet 
till den utveckling man nu strävar efter. Det invanda sätt att arbeta på och förhålla sig 
till arbetet har möjligen reducerat förutsättningarna att såväl delge som inhämta 
information och kunskap om andras arbetsmetodik och problemlösande, vilket 
sannolikt bidragit till att man gjort om samma misstag i olika delar av organisationen. 
Här verkar genom den relativt strikta uppdelningen i affärsområden även ha funnits 
ett strukturellt hinder för organisatoriska lärprocesser att utvecklas på ett gynnsamt 
sätt. Man skulle kunna säga att man inom respektive affärsområde har utvecklat 
relativt affärsområdesspecifika sociala konstruktioner (Gergen ibid.; Sandberg ibid.) 
av hur verksamheten skall fungera och styras. 

Något som utvecklandet av kommunikationsstrukturer och de gemensamma 
prioriteringarna nu kan ha bidragit till att förändra. Genom de möten och bridging 
sessions man har vid dessa möten har man sannolikt byggt grunden för större 
möjlighet att förändras i avsedd riktning. SM-rollen har även fått en tydligare struktur 
genom en utvecklad medvetenhet om varandras och sin egen arbetssituation. Man 
utvecklar på detta sätt en ny förståelse av rollen som SM. 

Organisatoriska lärprocesser i allmänhet och de studerade i synnerhet kan sägas har 
sin utgångspunkt i individernas kunskap och förståelse – vilken inom gruppen kan 
konstrueras och rekonstrueras genom den kommunikation och dialog man öppnat 
möjligheter för genom nya gruppkonstellationer, arbetssätt och mötesformer, som 
även bidragit till utökade informella kommunikationskontakter. De utvecklade 
kommunikationsmöjligheterna kan sägas ha haft en klart bidragande orsak till 
möjligheterna för individuell och kollektiv förståelseutveckling av arbetet. 

Genom kommunikation får man möjlighet att ventilera tankar om, och problem man 
har inom sitt affärsområde och fråga om hur andra gör, tillika tipsa varandra om hur 
man själva valt att göra inom sitt affärsområde. Något som kan bidra till att man 
slipper ”uppfinna hjulet” i fler än en ände av organisationen. 

Detta har fått som positiv effekt att man tar hjälp av varandras olikheter i 
arbetsmetodik etc. och utvecklar på så sätt nya sätt att angripa problem. ”Best 
Practice” och tvärfunktionella möten för specifika problem är exempel på detta. Det 
har blivit uppenbart att man har enklare att fråga och bolla idéer med varandra dels 
genom det numera finns strukturellt utrymme för detta och dels tack vare 
medvetenheten om varandras likartade problem. Detta är något som antas ger 
naturliga incitament att mötas i gemensamma frågor. 
 
Generellt organisatoriskt problem? 
Att inte söka hjälp av andra är sannolikt ett alltför vanligt problem i organisationer i 
allmänhet. Man vill kanske inte störa och ta upp tid för dem eller har kanske svårt att 
förklara vad problemet är. En annan tänkbar orsak är att man inte, av exempelvis 
kulturella skäl, vill avslöja de problem man har. Eller så kanske den lösning man blir 
erbjuden är en obekväm upplevelse av att man måste förändra sitt tänkande – att lära. 
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Hellre löser man det genom invanda rutiner och hoppas att problemet inte dyker upp 
igen. 

Det som kanske kan ses som än mer anmärkningsvärt är att vårt invanda sätt att se på 
problem som just problem verkar hindra oss från att även kunna se dem som en chans 
att lära - även för den/de som hjälper till att lösa desamma. Det är ju, vågar jag hävda, 
genom mediet kommunikation en organisation kan lära. Genom att utbyta tankar och 
reflektera kring ett problem och hur man skulle kunna lösa detta, utvecklas ny 
förståelse av detsamma. Detta skapar vidare möjligheter för organisationen att lära 
och utveckla sin närmaste (proximala) zon för utveckling (Cullen ibid.) och på så sätt 
genera nya kunskaper för problemlösning och utveckling. På så sätt utvecklas även 
organisationens förmåga att handla. 

Möten för samarbets- och verksamhetsutveckling 
För att utveckla gemensamt fungerande och hållbara koncept för de tre gemensamt 
beslutade prioriteringsområdena har SMG delat in sig i tre mindre projektgrupper. 
Dessa grupper utvecklar sina förslag på hur man ska hantera olika frågor inom 
respektive prioriteringsområde. Vid de större månadsmötena tas dessa förslag upp till 
diskussion i helgrupp och bearbetas igenom, fastslås alternativt återgår in i den 
mindre gruppens ansvar att vidareutveckla till ett senare tillfälle. 

Respektive SM har även reguljära möten med sina SP i vilka man dels i så kallade 
”check-in’s” ger utrymme för att lyfta fram och delge varandra tankar och problem 
man vill ta upp och ibland diskutera. En annan viktig funktion med dessa möten är att 
SM delger sina Supply Planners vad man kommit fram till på SMG: s möten, kring bl 
a prioritetsområden. Här ges tillfälle att diskutera och kritisera förändringar och ta 
fram andra lösningar som SM i sin tur ta tar med till SMG-mötet. 
 
De tvärfunktionella möten, där personer från andra delar av organisationen bjuds in 
och bidrar till problemlösning och utvecklingsfrågor skapar sannolikt ett konstruktivt 
utrymme för reflektion och möjligheter att se saker ur andra perspektiv. 

Diskussionerna inom dessa grupper skapar utrymmen för kommunikation och 
reflektion som på olika sätt kan bidra till att förståelsen av arbete successivt förändras. 
Successivt bygger man så upp en förändrad social konstruktion av sin verksamhet - 
från strikt affärsområdesanknuten till en organisation med tydligare gemensamma 
ramar och strukturer gentemot olika aktörer och kontaktytor, kring prioriteter och 
arbetsmetoder och lägger samtidigt fokus på gemensamt kunskapande. 

Optimalt, men kanske en utopi, vore om diskussioner kring problem av olika slag 
alltid kunde ske i större tvärfunktionella grupper som inte är direkt inblandade i den 
aktuella problemsituationen. På detta sätt skulle man lättare kunna diskutera idéer och 
problem och deras praktiska möjligheter att genomföra och lösa. Detta skulle 
möjliggöra såväl en ökning som förändring i den totala kunskapsbasen och sannolikt 
även bidra till ett utvecklingsinriktat lärande och proaktivt problemlösande (Ellström 
ibid.). Tiden är dock ett återkommande problem för att finna utrymme för denna 
mötesform.  

Det organisatoriska lärandet sker på individnivå 
Det organisatoriska lärandet sker i huvudsak på individnivå. Här handlar lärandet om 
att med utgångspunkt i den initierade förändringsprocessen utveckla förståelsen av sitt 
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arbete och sin roll som Supply Manager. På så sätt kan man även utveckla sin 
kompetens och sitt lärande (Sandberg & Targama ibid.) Detta lärande får god hjälp 
genom utökade kommunikationsmöjligheter vilka framstår som de mer framträdande 
och viktiga organisatoriska förbättringar man gjort för att åstadkomma en utvecklad 
förståelse av såväl varandras och sitt eget arbete som den övergripande förändringen i 
Supplyorganisationens verksamhet. 

Dock förutsätts att den kommunikation och dialog som bedrivs på bland annat de 
möten man har sker på ett sådant sätt och med ett sådant innehåll att denna förståelse 
utvecklas bland de involverade Supply Managers. I huvudsak handlar sådan 
kommunikation och dialog om att reflektera över och lyfta upp frågor kring dels hur 
man tidigare har arbetat, vad detta kan bero på, hur man uppfattat och kanske på sina 
håll fortfarande uppfattar sin roll i organisationen, vilket för oss över till den andra 
forskningsfrågan. 

5.2.2 Den andra forskningsfrågan 

Vad lär en organisation genom organisatoriskt lärande? 
 
Vad man lär i exempelvis sin arbetsuppgift påverkas, som tidigare anförts, av hur man 
förstår densamma (Sandberg & Targama ibid.). Resonemanget skulle här kunna 
översättas till hur man uppfattar och förstår en viss kontext, i detta fall det 
organisatoriska sammanhang man befinner sig i. Konsekvensen av hur man förstår 
detta sammanhang får således betydelse för vad för bild man utvecklar av detsamma, 
tillika ser som möjligt att förändra och påverka. De mentala och sociala 
tankekonstruktioner vi utvecklat och utvecklar (Senge ibid.) och de 
praktiksammanhang och gemenskaper (Wenger ibid.; Brown & Duguid ibid.) – som 
exempelvis den organisation vi befinner oss i – kan sägas generera denna kontext och 
därigenom befästa (Gherardi ibid.) de ramar för reflektion vi skapat (Cullen ibid.). 
Konsekvenser härav riskerar bli att vi håller oss kvar inom det kända invanda och 
reflekterar och utvecklar verksamheten inom dessa ramar. Konsekvensen av detta blir 
för vad och hur man ser problem och möjligheter och huruvida dessa är möjliga att 
förändra eller inte. Slutligen blir konsekvensen av detta att man i egentlig mening inte 
förändrat något (Watslawick et al ibid.) utan snarare anpassat verksamheten till redan 
givna föreställningsramar. 

Denna uppsats vill därför låta förstå att organisatoriskt lärande är ett – genom 
kommunikation och interaktion mellan människor – kontinuerligt skapande och 
omskapande av individers mentala och kollektiva sociala konstruktioner som 
resulterar i och är ett resultat av förändrat handlande och omgivande förutsättningar. 
Vore det inte så skedde inget organisatorisk lärande.  
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5.3 Resultatdiskussion 

5.3.1 En diskussion kring organisatoriskt lärande  

Nedan förs en allmän diskussion kring konsekvenserna med två olika perspektiv på 
organisatoriskt lärande. Utgångspunkten i denna diskussion är att lärande är snarare 
ett konstruerande av, än anpassning till verkligheten. 

Organisatoriskt Lärande – en produkt? 
Om organisatoriskt lärande skulle handla om att sträva efter att uppnå en viss 
kunskapsmängd – ett produktmål, skulle det dels innebära att det finns ett konstituerat 
mål som man strävar efter att uppnå – där organisationen ser ut och fungerar på ett 
visst förutbestämt sätt och dels att lärandet i och med uppfyllandet av detta mål är 
färdigt, avslutat - att inga andra modeller av verkligheten är nödvändiga. Det 
nödvändiga lärandet skulle reduceras till att utveckla förståelse av vad man har blivit 
satt att göra. Vår inbyggda auktoritetstro (Dixon ibid.) gör det måhända lätt att 
anpassas in i denna typ av lärande. 

Det skulle också innebära att kommunikationen antas skulle behöva föregå inom 
givna ramar för det organisationen är satt att sträva efter att bli. Målet är satt, det är 
med detta vi bestämmer innehållet i kommunikationen. Det är detta perspektiv som är 
det rådande. Att reflektera över vilka underliggande värderingar vi handlar utifrån kan 
möjligen ur detta rådande perspektiv antas onödiga. 

Konsekvensen av att se en verksamhet på ett objektivistiskt-dualistiskt sätt, där 
verkligheten är ett faktum och individen är satt att förstå densamma, blir kreativitet 
och idérikedom, nya uppslag och problematiseringar överflödiga. Vi talar om 
reflektion inom redan givna ramar, baserade på single loop lärande och rutinbaserat 
handlande som i förlängningen hämmar initiativ, problematiserande och nytänkande. 

Organisatoriskt Lärande – en process? 
Om istället organisatoriskt lärande betraktas som en kollektiv kontinuerligt pågående 
process får begreppet en annan innebörd och andra konsekvenser. Då bygger den på 
att organisationens medlemmar är aktivt deltagande och bidrar till det gemensamma 
lärandet med sina kunskaper, genom kommunikation och kritiskt reflekterande över 
sakers natur (Mezirow ibid.; Dunbar & Raghuram ibid.). Man konstruerar på så sätt 
en gemensam förståelse av sin verksamhet. 

Delvis beror medlemmarnas aktiva deltagande självklart på den kontext de agerar och 
vilka intressen och förväntningar som råder i denna. Kontextens betydelse bör även 
beaktas ur de historiska och kulturella aspekter som format organisationen och 
medlemmarnas tänkande, värderingar och agerande. Detsamma och sammankopplat 
med dess historiska utveckling, gäller hur arbetsuppgifterna varit och är utformade 
och vilken inverkan de har på individens, gruppens och den aktuella organisationens 
möjligheter att bidra med en öppen och värderingsbaserad dialog. 

Att bli medveten om att en organisation, roller i den och den verksamhet man bedriver 
är en social konstruktion grundad på historiska och kulturella grunder, sociala normer, 
värderingar, maktrelationer, och invanda tankemönster vill jag hävda är en 
grundförutsättning för att utveckla ett organisatoriskt lärande (Palmer & Dunford 
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ibid.; Säljö ibid.; Dunbar & Raghuram ibid.). Vad man lär i organisatoriska 
lärprocesser bör - för att kunna bryta dessa konstruktioner - alltid innehålla en öppen 
diskussion kring vad som styr våra föreställningar. 

5.3.2 Har syftet uppnåtts? 

Syftet med denna uppsats har varit att analysera Supply Managers uppfattningar kring 
utveckling av mellanorganisatoriskt samarbete. Förståelseutvecklingen i analysen har 
baserats på ett teoretiskt ramverk kring organisatoriskt lärande orienterat mot lärande 
som process. Analysen har organiserats i två forskningsfrågor där den ena inriktat sig 
på hur en organisation lär, och den andra vad som lärs i dessa processer. 

Under intervjuerna har framkommit att man upplever olika möjligheter och problem 
att utveckla ett mellanorganisatoriskt samarbete med gemensamma prioriteringar och 
arbetsmetoder. Möjligen bottnar problemen i av tradition invanda rutiner, relationer 
och organisatoriska strukturer. Sannolikt har dessa även utvecklats ur 
affärsområdesmässiga incitament och skapat goda förutsättningar för den egna affären 
att upprätthålla och utveckla sin lönsamhet. Med tiden har dessa rutiner, vanor, 
relationer och strukturer successivt blivit för givet taganden och manifesterats till 
objektiverade konstruktioner – och därigenom även svåra att ändra på. Man ändrar 
inte ett vinnande koncept, som det heter. Idag är dock enligt ledningen, organisationen 
så stor att rådande föreställningar blivit dysfunktionella för organisationen som helhet. 
Man måste i de respektive funktionernas verksamhet skapa tydligare kopplingar till de 
organisatoriska övergripande målen. En förändring av synen på arbetet har därför 
visat sig nödvändig. 

Möjligheterna ligger i att det finns en gedigen förändringsvilja i organisationen, men 
att det finns uppfattningar om att det ibland inte är helt klart hos alla hur och åt vilket 
håll man är på väg. En förändring av prioriteringar, arbetsmetoder etc. förutsätter ett 
intensivt organisatoriskt lärande. Något man nu utvecklar formerna för genom 
utvecklad struktur och process för kommunikation. Frågan hur organisationen lär får 
därmed sägas vara behandlat.  

Vad organisationen lär bearbetas som tidigare nämnts, mer ur kunskaps- och 
filosofiskt perspektiv i så måtto att jag vill framhålla betydelsen av kritisk reflektion 
som grund för lärandets utveckling och organisatorisk förändring. Att med 
utgångspunkt i denna studie försöka dra slutsatser kring frågan Vad? ligger därför inte 
heller på empiriskt plan utan får snarare ses som en fråga av betydelse för den 
fortsatta organisatoriska lärprocessen. 

Metodologiska aspekter och förslag på vidare utveckling av studien 
För att studera effekter av organisatoriskt lärande – i så mening att detta utvecklat ett 
nytt eller förändrat organisatoriskt handlande skulle man behöva man följa 
organisationen under en längre process. Vid studier av planerade organisatoriska 
förändringar vore därför longitudinella studier applicerbara. Om man däremot med en 
studie av lärprocesser vill uppnå förändring vore ett mer aktivt handlande från 
forskarens sida mer lämplig. En aktionsorienterad forskningsapproach i vilken 
diagnos – aktion – utvärdering/analys pågår i en iterativ process tills önskvärda 
effekter uppnåtts skulle i så fall vara tillämpbar. 
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En utveckling och fördjupning av föreliggande studie som dessutom kunde ge en 
inblick i vad som lärs vore möjlig genom att på möten etc observera 
kommunikationen i SMG och SPG. Innehåll och mönster för denna kommunikation 
skulle kunna bidra med utvecklad förståelse kring strukturella, kulturella 
förutsättningar för förändring, informella och formella relationer mellan olika enheter 
och individer etc., och möjligen ge en bild av möjligheter och hinder för att skapa en 
gemensam bas för samarbete och verksamhetsutveckling. En fenomenografisk studie 
(Sandberg ibid.) vore därför ett attraktivt sätt att kartlägga eventuella olikheter i 
förståelse av arbetsuppgiften och verksamheten. Vidare skulle detta även ligga till 
grund för satsningar på utveckling av kompetens och lärande i organisationen. 
 
Då den organisatoriska förändringen som studerats fortfarande pågår har syftet inte 
varit att visa på resultat av avsedd förändring. Den har snarare haft för avsikt att ur ett 
arbetslivspedagogiskt perspektiv gestalta hur organisatorisk förändring förutsätter 
lärande – och förhoppningsvis bidragit till att fördjupa förståelsen av relationen 
mellan organisatoriska förändringar och organisatoriskt lärande som två sidor av 
samma mynt – och att myntet är uppbyggt av sociala konstruktioner. 
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1 Seating & Reclining
Catti Bengtsson

2 Organize, Store & Display
H-Å Persson

3 Sleeping & Storing
Julie Desrosiers

4 Kitchen&Dining
Jesper Brodin 

5/7 Work IKEA
Torbjörn Lööf

6 Lighting
Thomas Carlzon

8 Textiles
Cecilia Alatalo

9 Cooking & Eating
Gregg Mowins

10 Home Organisation
T Carlzon, acting

40 Childrens IKEA
Janne Andersson

50 Oasis
J Svensson

BUSINESS
AREAS

IKEA OF SWEDEN AB, 2004
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Our definition of competence:  

”Having the knowledge, will and ability to handle all situations related to the 
assignment” 

We want to create customer success with our home furnishings offer focusing on 
price and quality, design and function, environment and health. Based on our 
customers needs we continuously develop the existing as well as the new range.  

Competence profile - SUPPLY MANAGER 
 
The Supply Manager is responsible for the Business Area’s SUPPLY function (goods supply) which normally 
consists of 5-10 Supply Planners. The Supply Manager reports to the ISTRA/SUPPLY Manager in general. 

ASSIGNMENT 
• Overall responsibility for the goods supply on a global level and direct responsibility for 

the supply and stock levels. 
• Secure the set service level towards IKEA customers, with well-balanced capital binding 

and optimal stock structure, i.e. balance between supply and demand.  
• Ensure that the total forecast level for all products in the Business Area is kept within the 

framework set by IoS management (and thus also in accordance with IKEA’s total target 
figures). 

• Draw up a strategic goods supply plan, together with the ISTRA/SUPPLY Manager. 
• Create action plans and pursue the implementation of the established supply strategy. 
• Responsible for the development of the Supply function in the Business Area. 
• Contribute to the achievement of the Supply function’s goals, by supporting and 

developing the Supply co-workers. 
• Participate in the development, evaluation and implementation of working methods and 

systems within the Supply function (IoS). 
• Secure the flow of information in supply matters to Retail, Trading and Distribution 

functions. 
COMPETENCE 
Knowledge 
• Sound knowledge of goods flow in general and within IKEA in particular. 
• Experience of HR management. 
• Experience of project work. 
• University degree with technical or economical specialisation alt. corresponding 

knowledge. 
 
Capabilities/Motivation 
• A nose for business. 
• Exercise good leadership including delegating and following up. 
• Communicative skill combined with great personal integrity. 
• Strong drive and problem solving approach; ability to handle both small and big issues. 
• Development oriented and open to new ways of working. 

 

  



 

 

Our definition of competence:  

Having the knowledge, motivation and capability to handle all situations/activities the 
assignment requires. 

 

We want to create customer success with our home furnishings offer focusing on 
price and quality, design and function, environment and health. Based on our 
customers needs we continuously develop the existing as well as the new range.  

Competence profile - SUPPLY PLANNER 
The supply planner is a key competence in order to ensure customer success. Starting with securing the 
availability, on a world wide perspective, of a selected part of the range, from the sales start, during the life time of 
the article, as well as the planning of phasing out of the range. This means taking the ownership of the supply 
chain, act and take decisions to secure the availability.  

ASSIGNMENT 
• Be responsible for the availability (service level) in our stores, for a number of articles 

during their life cycle. 
• Be responsible for the stock level situation and stock structure in our Distribution Centres 

in order to keep a balance between supply and demand.   
• Quality assure the sales forecasts on the articles. 
• Implement the established supply strategy for the Business Area. 
• Identify potential overstock and out-of-stock situations and take preventive actions. 
• In the news process secure the goods supply so that all new products can be sales started 

according to the decided launch plan. 
Plan the world-wide phase-out of discontinued articles and distribute remaining lots 
among the distribution areas.  

• Evaluate, choose and implement optimal order methods for the respective suppliers and 
article combinations. 

• Regularly update DS and retail with business reports about supply matters of concerns for 
the business results, and give guidelines  

 
COMPETENCE 
Knowledge 
• Broad experience from different part of the supply chain. 
• Analytic ability with a holistic perspective  
 
CAPABILITIES/MOTIVATION 
• Work in a structured way according to fixed time plans and deadlines. 
• Independently make well-founded decisions. 
• Strong drive and problem solving approach; ability to handle both small and big issues 
• Parallel work on many different issues and able to prioritise. 
• Communicative and high energy in motivating and inspiring people. 

  



 

 

 

 

 

 

Pedagogiska inst i tut ionen 

Tomas Dahlborg 

1

Projektskiss 

Presentation och projektskiss över en studie i 
Lärande. 

Mitt namn är Tomas Dahlborg. Jag arbetar som 
vid Lunds universitet. Under våren och sommare
mindre forskningsstudie och ur resultatet av denn
denna studie är f n ”Organisatoriskt lärande i en 

Genom kontakt och diskussioner med Christina 
BCC, har jag fått tillgång till att göra denna stud

Det mer formella syftet med studien är att utifr
ledares uppfattningar om förutsättningar för or
Sweden. 

Till min hjälp skulle jag därför behöva intervju
7) personer. Tanken är att dessa ska ha relativt 
avdelning, ha någon form av mer eller mindre fo
sig som en del av sitt arbete. De bör dessutom ha
sin avdelning i IoS. Därför har jag valt att fokuse

Utifrån dessa urvalskriterier föreslår Christina S
skulle passa bra. Därför hoppas jag med detta br
studien. Det första steget i denna process är att 
insatt och få en generell bild av Supply 
kompetensbehov, strategier etc. 

Intervjuerna mer Er kommer i huvudsak att hand

- Synen på kommunikation mellan de olika ut

- Uppfattningar kring förutsättningar för erfar

- Möjligheter till delaktighet i, och utveckling 
kompetenser. 

- Erfarenheter av problematiska situationer; oc
nya idéer och hur dessa realiseras. 

 

Postadress Box 199, 221 00 Lund  Besöksa
hus M  Telefon dir  046-222 87 17  växel 04
Telefax 046-222 45 38  E-post  Tomas.Dah
Internet http://www.pedagog.lu.se   
2004-04-23 

 

förutsättningar för Organisatoriskt 

adjunkt på Pedagogiska institutionen 
n har jag för avsikt att göra en 
a skriva en uppsats. Arbetsnamnet på 

kunskapsintensiv organisation”. 

Stenberg och Lena Brandt Persson på 
ie inom IKEA of Sweden (IoS). 

ån en organisatorisk perspektiv belysa 
ganisatoriskt lärande inom IKEA of 

a ett antal anställda inom IoS, ca (5-
likartade tjänster inom sin respektive 
rmellt kommunikationsutbyte mellan 
 någon form av nyckelfunktion inom 

ra på personer med ledarfunktion.  

tenberg att Ni som Supply Managers 
ev att Ni är intresserade av att delta i 
intervjua Mats Rignell för att bli mer 
manager-funktionen, organisatoriska 

la om bl a: 

vecklingsavdelningarna.  

enhetsutbyte mellan avdelningarna. 

av, avdelningars kunskaper och 

h lösningar av dessa, utvecklandet av 

dress Allhelgona Kyrkogata 14, 
6-222 00 00   

lborg@pedagog.lu.se  



  

  

Ert aktiva deltagande kommer i så fall att röra sig om att efter överenskommelse om 
passande tidpunkt avsätta ca 1-1½ timma för en intervju (möjligen två), så snart som 
möjligt - helst under maj månad - där vi diskuterar era tankar, uppfattningar och 
erfarenheter kring ovanstående ämnen. 

För att lättare kunna koncentrera mig på samtalet kommer jag att spela in intervjuerna 
på band, vilket gör det möjligt att bättre bearbeta intervjumaterialet efteråt. Det som 
sägs under intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt. Detta innebär att det 
inte kommer att kunna avläsas i rapporten vem som sagt vad, om inte detta är ett 
uttryckligt önskemål från Er sida. 

De av Er som önskar delta i detta ber jag kontakta Christina Stenberg, eller mig direkt 
på telefon eller mail. (se nedan) 

Studie är tänkt att ge en bild av hur lärande och kunskap utvecklas och sprids för att 
på så sätt kunna ligga till grund för kompetensutveckling och organisatorisk flexibilitet 
och förändringsförmåga. 

Avrapportering för studien:  

Examination i augusti 2004 

Redovisning på IoS under hösten 2004 

Sekretess:  

IKEA:s ”Avtal gällande forskningsprojekt inom IKEA of Sweden” är ingått och 
undertecknat mellan parterna. 

 

Med vänlig hälsning 

Tomas Dahlborg 

 

Kontaktpersoner 

Intern kontaktperson och handledare inom IKEA of Sweden 

Christina Stenberg  

CHRISTINA.STENBERG@MEMO.IKEA.COM 

81585 

 

Huvudansvarig för studien 

Tomas Dahlborg, adjunkt, pedagogiska institutionen, Lunds universitet 

046-222 87 17  

Tomas.Dahlborg@pedagog.lu.se 

 

Handledare 

Glen Helmstad fil dr och studierektor, Pedagogiska institutionen Lunds universitet 

046-222 47 32 

Glen.Helmstad@pedagog.lu.se 
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