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Abstract 

Organizational learning is a research area which has grown rapidly in importance the 
last decade. It is often argued that modern organizations have to increase their ability to 
learn in order to survive in rapidly changing environments. The literature on organi
zational learning is characterized by a normative bias. Lot of e mphasis has been put on 
giving sound advice on how to create a learning organization. Less emphasis has been 
put on the actual conditions for learning in different types of organization. 

The purpose of this study is to answer the question how organizational learning arise, 
and how it is affected by the institutional conditions the organization work under. The 
research strategy is based on in-depth case-studies of 6 organizations. The organiza
tions have recently implemented large re-orientation projects, which make up the 
empirical focus for studying learning. 

The organizations come from two different organizational fields - municipalities 
and technical consultancy firms. The two fields are characterized by different insti
tutional conditions, which makes the learning processes vastly different in the two 
fields. The concept of learning-cultures is used to capture the different institutional 
conditions in the two fields. 

The municipalities are characterized by bold re -orientation ideas from the top mana
gement. All three organizations have started projects inspired by the "new" ideas of 
market orientation. In that sense they seems to be learning from each other which 
projects are legitimate in the field. On the other hand they have difficulties imple
menting the ideas internally, due to heterogeneous conceptions in different sub-groups. 
The learning-culture in the municipalities is summarized as reformative-split. 

The technical consultancy firms are characterized by more conservative attitudes 
towards re-orientation. The firms are using established techniques in the field, thus 
learning which projects are appropriate. Internally they are characterized by homo
geneous conceptions among subgroups. The learning-culture in the technical con
sultancy firms is summarized as adaptive-unified. 

A major finding in the study is the organizations from the two groups use different 
mechanism for learning, both externally (that is, from the field) and internally. 

Key words: Organizational learning, Learning-cultures, Institutional conditions, 
Sense-making, Organizational fields. 
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Hur uppstår organisatoriskt 
lärande under olika 

institutionella betingelser? 

Organisatoriskt lärande som studieområde 

Organisatoriskt lärande är ett begrepp som rönt stort intresse under de 
senaste åren. Både forskare och praktiker är ense om att organisatoriskt lär
ande är en nyckelfaktor för att skapa framgångsrika organisationer. Föl
jande citat från Schein (1992)1 är ett karaktäristiskt uttryck för det intresse 
och den vikt som tillmäts lärande i organisationer. 

That jneans that organizations and their leaders will have to beco
me perpetual learners (Schein, 1992:361) 

Organisatoriskt lärande förknippas ofta med positiva resultat för organisa
tionen, som t.ex. förändring, utveckling, innovation och omorientering. 
Enigheten är stor om att lärande är viktigt för att uppnå dessa positiva resul
tat (Easterby-Smith, 1990:24; Lant &C Mezias, 1992:48; McKee, 1992:232; 
Mumford, 1992:144; Senge, 1990:8). I kontrast till detta råder stor oenig
het om vad organisatoriskt lärande egentligen är. Inom organisationslittera
turen kan två huvudriktningar urskiljas. Den första är en beteendeoriente-
rad där tonvikten ligger på att påverka organisationens prestationer. Läran
det uppstår då när man i organ isationen förbättrat sina prestationer. Den 
andra är en kognitiv där man istället intresserar sig för själva lär andepro
cessen och vad som kan göras för att stödja den. I den kognitivt orientera
de litteraturen liknas organisationer vid informationshanterande system 
(datorer) och lärandet handlar om att förbättra informationshanteringen. 

Flera problem finns i de bägge huvudriktningarna. För det första stude
ras sällan betingelserna för lärande. Det är sällan man uppmärksammar att 
organisationer skiljer sig åt vad gäller f örutsättningarna för att skapa ett 
lärande. För det andra finns det problem med atr överföra den kognitions-
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psykologiska synen på individlärande till organisationer. För det tredje finns 
ett markerat ledningsperspektiv som döljer det organisatoriska lärandet, 
genom att endast fokusera en grupp av aktörer. För det fjärde döljs före
komsten av skilda föreställningar i organisationer. 

I denna studie utvecklas, delvis i kontrast till dessa två huvudin
riktningar, en syn på organisatoriskt lärande som betonar meningsskapande 
i organisationer . Lärandet beskrivs som förändringar i gem ensamma före
ställningar i organisationer (Björkegren, 1989:42ff)2. Organisatoriskt lä
rande uppstår när etablerade föreställningar ändras, t.ex. genom att kriti
seras eller genom att nya föreställningar tar över. 

Det organisatoriska lärandet ses här som ett socialt meningsskapande i 
organisationer. Lärandet uppstår när en grupp individer har ändrat sina 
tidigare system av föreställningar. Det är dock viktigt att notera att det här 
inte är frågan om individernas föreställningar utan om hela gru ppers ge
mensamma föreställningar. Varje orga nisation kan ses so m en arena där 
socialt meningsskapande sker, och föreställningar skapas och sprids. Teore
tiskt innebär det att vår syn på organisatoriskt lärande kopplas närmare till 
ett kulturellt betraktelsesätt. 

Var kommer då nya föreställningar ifrån och hur sprids de mellan och 
inom organisationer? Initiativen till att förändra föreställningar måste 
komma någonstans ifrån. Om lärande förstås som förändrade föreställ
ningar bör det därför vara relevant att fråga var de kommer ifrån. På samma 
sätt bör det vara relevant a tt ställa fr ågan hur föreställningar sprids, inte 
bara i den egna organisationen utan också mellan organisationer. 

Organisationer verkar inte isolerade från andra organisationer och 
aktörer. Organisationer kan kopplas samman i större o rganisatoriska fält, 
som kan forma betingelser för lärandet. I vissa organisatoriska fält är man 
t.ex. benägen att vidmakthålla gamla system av föreställningar, medan man 
i andra fält är mer förändringsbenägen. Det finns med andra ord faktorer i 
organisatoriska fält, i fortsättningen benämnt institutionella betingelser, 
som påverkar förutsättningarna för att skapa ett lärande i den enskilda 
organisationen. Ur ett teoretiskt perspektiv bör dessa institutionella beting
elser uppmärksammas för att skapa en större förståelse för organisatoriskt 
lärande. 

Det går också att argumentera för att studiet av lärande som påverkas 
av institutionella betingelser är viktigt ur ett normativt perspektiv. Genom 
att beskriva och förstå de betingelser för meningsskapande som är unika för 
en organisation och/eller ett fält av organisationer, bör det också vara lät-
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tare att stödja denna meningsskapande process, t.ex. för en organisations
ledning. Genom att t.ex. studera läkarkårens föreställningsmässiga prägling 
under en lång utbildning och genom en stark kåranda, är det lättare att för
stå varför man kan vara negativa till administrativa/ekonomiska förän
dringsidéer. En förståelse för dessa bakomliggande institutionella betingel
ser k an göra att ledningen väljer m er adekvata sätt att åstadkomma före
ställningsmässiga förändringar. 

Dessa institutionella betingelser kan exempelvis utgöras av en stark lag
stiftning som påverkar hur man arbetar i en viss typ av organisation (grund
skola). Det kan handla om branschorganisationer som påverkar normer 
bland medlemmarna (revisorer och jurister). Det kan också handla om star
ka yrkesgrupper som påverkar organisationer (läkare). Dessa institutionella 
betingelser påverkar på olika sätt föreställningar i den enskilda organisatio
nen, och därmed också det organisatoriska lärandet. 

I litteraturen kring organisatoriskt lärande har dessa institutionella 
betingelser i stor utsträckning negligerats. Mycket av organisationslittera
turen som behandlar lärande handlar om inre aspekter, framförallt vad som 
kan göras för att gynna lärandet. Mindre intresse har riktats mot hur lär
processer uppkommer, och hur detta påverkar lärandet. En förklaring till 
detta är den instrumentella och i många stycken normativa inriktning som 
lärandelitteraturen har. Det har setts som mindre intressant att beskriva hur 
lärandet uppstår i organisatio ner och hur man därvid påverkas av institu
tionella betingelser. 

I litteraturen beskrivs organisatoriskt lärande som en process där man i 
organisationen lär av tidigare gjorda erfarenheter (March & Olsen, 1989: 
59). Fokus ligger på hur man i organisationen samlar in och bearbetar infor
mation, och i ljuset a v detta ändrar föreställningar och/eller beteenden. 
Denna syn på organisatoriskt lärande ger en bild av organisationer där be
slutsfunktionen sätts i fokus. Organisationer liknas då vid rationella aktö
rer som lär sig av erfarenheter. 

Den situation en organisation befinner sig i kan sägas vara unik för 
denna organisation. Ur ett traditionellt lärandeperspektiv borde även läran
det vara unikt för organisationen. Man skulle kunna förvänta sig att organi
sationer väljer lösningar som är anpassningar till den egna organisationens 
unika situation snarare än försök att efterlikna andra organisationer. Ett 
traditionellt lärandeperspektiv kan därför sägas förklara organisatorisk 
olikhet, dvs. hur man i organisationer väljer lösningar som är anpassade till 
de förutsättningar som gäller för just denna. 
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Många studier visar dock att organisationer snarare väljer ett likfor
mighetsbeteende (Brunsson, 1989:4ff; Levitt &c March, 1988; Meyer & 
Rowan, 1977:340f). Istället för att uppvisa ett problemlösningsbeteende 
där lärandet handlar om att lära av egna erfarenheter, väljer man i organi
sationer att härma lösningar som prövats i andra organisationer. Vissa för
fattare talar om att organisationer följer moden precis som individer gör det 
(Borgert, 1992:15ff; DiMaggio & Powell, 1983:147). Hur kommer det sig 
t.ex. att en stor del av Sveriges komm uner väljer att införa en viss typ av 
organisationsmodell vid ungefär samma tid? Eller h ur kommer det sig att 
många företag väljer att organisera sig i affärsområden vid ungefär samma 
tidpunkt? Hur organisationsspecifikt är egentligen lärandet och i hur stor 
utsträckning påverkas det av det organisatoriska fält den enskilda organi
sationen befinner sig i? 

Lärandet tycks i dessa fall handla om att efterlikna andras beteenden, 
och inte om att finna lösningar som är unika för den egna organisationen. 
Det meningsskapande som pågår i den enskilda organisationen och de före
ställningar som utvecklas, ha r klara kopplingar till an dra organisationer 
inom samma organisatoriska fält. Denna typ av förklaringar har främst 
utvecklats inom den institutionella organisationsteorin. Här har fokus legat 
på att försöka förstå varför organisationer likformas. 

Weick (1991) skriver att organisationer sällan uppvisar ett traditionellt, 
erfarenhetsbaserat lärandebeteende där olika responser uppvisas i olika 
organisationer. 

The point I want to argue is that the combination of same stimulus, 
different response is rare in organizations meaning either that orga
nizations don't learn or that organizations learn but in nontraditio-
nal ways (Weick, 1991:117). 

Vi tenderar att agera vanemässigt, att följa mönster som är etablerade, eller 
som åtminstone uppfattas som godtagbara (Frykman & Löfgren, 1991: 
12ff). 

Studiens problemställning 

Denna bok handlar om hur organisatoriskt lärande uppstår och hur detta 
lärande påverkas av institutionella betingelser. Konkret studeras detta insti
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tutionellt formade lärande i sex fallorganisationer som nyligen genomfört 
stora omorienteringsprojekt. Dessa fall är valda för att illustrera olika 
institutionella betingelser och hur lärandet skiljer sig å t under dessa. Vi 
använder här beteckningen organisatoriska fält för att beskriva h ur olika 
institutionella betingelser kommer att prägla en viss grupp av organisatio
ner. I ett starkt organisatoriskt fält delar man därmed institutionella be
tingelser; det förekommer ett meningsskapande mellan organisationer i fäl
tet; man lär sig av varandra och det kan sägas ske ett kollektivt handlande 
i fältet. 

Vi definierar org anisatoriskt lärande som förändrade föreställningar i 
organisationer. Lärandet kopplas därmed till makt och politiska processer 
i organisationen. Det kan handla om vilka dominerande föreställningar som 
driver fram ett visst omorienteringsprojekt i en organisation; hur väl för
ankrade dessa föreställningar är på olika nivåer i orga nisationen och mel
lan olika intressen; var dessa olika föreställningar kommer ifrån och hur de 
påverkar det konkreta agerandet i omorienteringshänseende? 

De förändringar av föreställningar det är frågan om kan vara både av 
"single-loop" och "double-loop" typ (Argyris & Schön, 1978:130ff; Argy
ris, 1991:100; Argyris, 1992:8f). De omorienteringsprojekt som studeras i 
de sex utvalda organisationerna inrymmer lärande av båda typerna. I vissa 
fall handlar projekten om smärre modifieringar av föreställningar, oc h i 
andra fall är det frågan om veritabla systemskiften (därmed inte sagt att 
man i alla stycken lyckas ändra föreställningar i organisationerna). 

I tid igare studier av lärande fokuseras ledningens föreställningar och 
förändringar av dessa (Melin, 1991:172ff; Lant, Milliken &C Batra, 1992: 
585f). Tyngdpunkten i denna litteratur ligger på ledningens föreställningar 
och hur man skapar mening i det strategiska ledningsarbetet. Det kan t.ex. 
handla om hur ledningen formulerar omorienteringsstrategier. Lärandet be
gränsas i det fallet till en liten grupp i organisationen. 

Detta är också genomgående i strategilitteraturen som indirekt kan 
sägas handla om lärande i ledningsfunktionen, t.ex. när det gäller att defi
niera organisationens strategiska inriktning på marknaden, att tolka omgiv
ningssignaler eller at t forma strategiska förändringsprojekt. Vi m enar att 
lärande måste studeras som något som handlar om hela organisationen. 
Strategilitteraturen är dock en viktig byggsten när det gäller att förstå orga
nisationsledningars agerande i lärhänseende. Inom den litteraturen finns 
också ett intresse för kognitiva aspekter på det strategiska arbetet (Melin, 
1991:174f; Whitley, 1992:120ff). 
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Det är en allmän kritik som kan riktas mot litteraturen kring kognitiva, 
kulturella och institutionella aspekter på organisationer. Tonvikten ligger 
tämligen ensidigt på ledningsfunktionen (för en kritik av detta se Schneider 
& Angelmar, 1993:347f; Wardell, 1992:144ff). En sådan ledningsoriente-
rad ansats gör det svårt att studera organisatoriskt lärande som ett socialt 
meningsskapande och därigenom spåra hur interaktioner ser ut mellan 
olika nivåer, intressen och andra grupperingar i organisationer. Det blir med 
ett renodlat ledningsperspektiv också svårt att spåra förekomsten av skilda 
meningstilldelningar hos olika aktörer/grupper av aktörer. 

Det är sällan som spridningen av föreställningar uppmärksammas. Den 
konkreta empiriska situation som studeras här, stora och komplexa omori-
enteringsprojekt, gör det intressant att studera hur förändringsinitiativ som 
tas av ledningen mottas och tolkas bland andra aktörsgrupper. Organisa
toriskt lärande handlar i det här fallet inte bara om hur man från ledning
ens sida lär sig vad som är lämpliga omorienteringsprojekt, utan lika myck
et om hur dessa projektinitiativ hanteras ute i organisationen. 

Med detta som bakgrund ställs följande frågor: Hur uppstår ett organi
satoriskt lärande och hur påverkas det av de institutionella betingelser orga
nisationen verkar under? För att besvara frågorna empiriskt krävs att man 
identifierar lärsituationer som engagerar organisationen i en vidare mening. 
I detta arbete studeras stora omorienteringsprojekt som genomförts i sex 
organisationer. 

Några teoretiska utgångspunkter för studien 

I föregående avsnitt ställdes frågorna hur organisatoriskt lärande uppstår, 
och hur villkoren för lärandet skiljer sig åt beroende på de institutionella 
betingelser det strategiska omorienteringsarbetet bedrivs under. Dessa fr å
gor kräver att begreppet organisatoriskt lärande utvecklas och att de vikti
gare teoretiska utgångspunkterna för studien introduceras. 

Organisatoriskt lärande handlar om hur man i organisationer kan lära 
sig att utföra uppgifter bättre, annorlunda eller på ett radikalt nytt sätt. Det 
är åtminstone rimligt at t anta att avsikten är sådan, även om det slutliga 
resultatet mycket väl kan bli en fö rsämring. När vi, på et t medvetet plan, 
försöker förändra föreställningar torde dock utgångspunkten vara att söka 
en förbättring. I den traditionella lärandelitteraturen har studieobjektet va
rit enskilda individer, djur och i viss mån grupper (några exempel på detta 
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är t.ex. Bower &c Hilgard, 1981; Hall, 1966; Travers, 1977). Skillnaderna 
mellan individuellt och organisatoriskt l ärande är dock stora, och måste 
uppmärksammas. 

I en mer filosofisk mening kan aldrig en organisation lära sig, på samma 
sätt som en individ. Med organisatoriskt lärande avses här istället hur det 
utvecklas gemensamma insikter, kunskaper och andra mentala bilder. 
Fortsättningsvis talas om dessa gemensamma tankemönster i termer av 
gemensamma föreställningar. Därmed är det inte sagt att det endast måste 
finnas ett dominerande system av föreställningar i en or ganisation. Senare 
i den empiriska redovisningen beskrivs hur den organisatoriska verk
ligheten i själva verket karaktäriseras av en mångfald föreställningsmässiga 
utgångspunkter (se kap. 7 &C 8). 

En annan viktig skillnad mellan individuellt och organisatoriskt läran
de är att det förra bygger på erf arenheter och förutsätter ett aktivt minne. 
Parallellen till det individuella minnet utgörs i organisationer av institutio
nella mekanismer. En organisation måste på olika sätt kodifiera kunskaper 
för att fler individer ska kunna ta del av dem, vilket kan ske på en rad sätt, 
t.ex. genom att man formulerar strategiska riktlinjer, utvecklar budgetpro
cedurer, bygger upp organisationsscheman, gör målbeskrivningar m.m. Det 
kan också ske genom informella vägar, t.ex . genom att historier berättas 
från person till person. En organisation kan i den m ening inte bara förlita 
sig på de enskilda individernas minnen, utan måste utveckla former för att 
tillgodogöra sig och lagra erfarenheter. 

Organisationer i olik a organisatoriska fält skiljer sig åt v ad gäller vill
koren för att skapa ett organisatoriskt lärande. För att beskriva dessa skill
nader i villkor hos organisationerna introduceras här begreppet lärande-
kultur. Begreppet definieras på följande sätt: lärandekultur är kontexten 
som det organisatoriska lärandet uppstår i. Lärandekultur kopplas till de 
institutionella betingelser som finns i det aktuella organisatoriska fältet och 
som påverkar det organisatoriska lärandet. Begreppet används för att 
beskriva hur föreställningar formas och sprids i olika former av organisa
tioner, dvs. hur meningsskapandet ser ut i och mellan organisationer. 

Den grundläggande tes som drivs i arbetet är att betingelserna för orga
nisatoriskt lärande skiljer sig åt i oli ka former av organisationer - man 
utgör olika lärandekulturer. Studien är ett försök att beskriva och förstå 
dessa skillnader i organisatoriskt lärande mellan olika former av organisa
tioner. Dessa skillnader beskrivs i termer av institutionella betingelser de 
olika formerna av organisationer fungerar under och som påverkar me-
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ningsskapandet internt och mellan organisationer. Konkret studeras två 
grupper av organisationer som skiljer sig i en rad avseenden. 

Det ovan sagda innebär att intressefokus i viss mån försk juts från själ
va lärandet till kontexten för lärandet. Genom att beskriva organisationer 
som arenor där föreställningar formas och sprids, öppnas möjligheter a tt 
också förstå hur organisationer kopplas ihop i större fält, där föreställ
ningar sprids mellan olika aktörer i fältet. 

De teoretiska utgångspunkter kring lärande som formuleras i detta 
arbete skiljer sig på flera punkter från den traditionella lärandelitteraturen. 
Här beskrivs tre sådana viktiga ställningstaganden som gjorts i studien. 
Dessa ställningstaganden kommer sedan att utvecklas i kapitlen 3-6. 

Från lärande som kognitiv process till lärande som meningsskapande 

Den starkaste kandidaten till ett paradigm inom lärandelitteraturen torde 
vara det kognitiva perspektivet. En rad välkända experiment utförda av 
bl.a. kognitionspsykologer visar a tt människor grundar sina handlingar i 
nuet på befintliga kunskaper, erfarenheter och andra tankemönster. För att 
människor ska kunna agera på ett rationellt och konsistent sätt måste indi
viden kunna relatera den verklighet hon möter till något som är välkänt för 
henne sedan tidigare, t.ex. kunskaper. Det kan vara andra saker, t.ex. vär
deringar, erfarenheter, myter, men också bilder, sammanhang, mönster som 
är välkända. Individen behöver denna förmåga att kategorisera in företeel
ser hon möter i välkända mönster för att förstå och hantera den verklighet 
hon dagligen möter. 

Den kognitiva psykologin handlar om mänskliga informationsproces
ser, dvs. hur vi hämtar in, bearbetar och använder information om den värld 
vi möter. Inom ramen för den kognitiva psykologin återfinns ett flertal olika 
riktningar. När det fortsättningsvis talas om kognitiv psykologi avses där
för den riktning som kommit att kallas informationsprocessparadigmet 
(Lundh, Montgomery &c Waern, 1992:28ff). 

Inom den kognitiva psykologin har allt större intresse rikta ts mot s.k. 
kognitiva strukturer, dvs. mentala modeller över verkligheten. Dessa struk
turer, scheman eller mod eller hjälper oss att möta verkligheten genom att 
de förbereder oss på att ta upp information på vissa sätt (D'Ändrade, 1992: 
28f). Den kognitiva psykologin säger dock lite o m hur dessa strukturer 
egentligen uppkommer och hur de står i relation till den yttre verkligheten. 
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Den säger också lite om hur dessa mentala strukturer fungerar i sociala sam
manhang. 

Informationsmetaforen ger en bild av människan där lärandet handlar 
om gradvisa modifieringar av de kognitiva strukturerna i ljuset av ny infor
mation. Här tas en delvis annan utgångspunkt för att beskriva människan, 
där hon fyller sin omvärld med betydelser. Innehållet i våra föreställningar 
lyfts fra m som centralt i lärandet. Detta meningsskapande beskrivs, till 
skillnad frå n den kognitiva psykologin, i naturliga situationer (Molander, 
1993:20ff). Vår bild av l ärande handlar således om det meningsskapande 
som sker i anslutning till strategisk omorientering och förnyelse i organisa
tioner. 

Skillnaden mellan det kognitiva perspektivet och det mer antropologiskt 
grundade som företräds här kan synas marginell. I båda fallen betonas bak
omliggande mentala mönster som centrala för lärandet. Viktiga skillnader 
finns dock, t.ex. vad gäller de metodmässiga utgångspunkterna, där en 
skarp skiljelinje går mellan den kognitiva psykologins hypotetiskt-dedukti-
va metodid eal och det hermeneutiska metodideal som detta arbete bygger 
på. Den antropologiska betoningen av det aktiva meningsskapandet är 
också främmande för den informationsorienterade kognitionspsykologin. 

Kritiker av d en kognitiva beskrivningen av människan menar bl.a. att 
det mänskliga meningsskapandet inte alltid ansl uter till "inf ormationspa-
radigmets" bild. Rollins (1989:30f) menar att den kognitiva förklarings
modellen måste kompletteras med andra för att ge en rikare beskrivning av 
mänskligt beteende. Det ska också betonas att det kognitiva perspektivet är 
utvecklat inom individualpsykologin, och alltså handlar om individer sna
rare än organisationer. Det gör det svårt att överföra de kognitionspsyko-
logiska resultaten till sociala fenomen, som t.ex. organisationer. 

Från meningsskapande i ledningsfunktionen till meningsskapande i organisationen 

Inriktningen mot organisatoriskt lärande innebär också att spridnings- och 
kommunikationsmekanismer lyfts fram. Trots att individen lär sig behöver 
inte det innebära att det sker ett organisatoriskt lärande. Det sker inte för
rän denna kunskap sprids och kommuniceras till andra personer inom 
organisationen. Därmed aktualiseras det problem som fördes fram inled
ningsvis - hur skapas ett organisatoriskt lärande över flera nivåer och mel
lan olika intressen i organ isationen. 
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Organisationsledningens uppgift går till viss del ut på att leda menings-
skapandet i organi sationen, att försöka formulera och upprätthålla domi
nerande föreställningar (Pfeffer, 1981:34ff). Ledarskapet kan ses som en 
social process där de ledande tilldelas legitimitet och tillskansar sig makt att 
skapa de rådande föreställningarna. Förutom att ledningen skapar rådande 
föreställningar skapas de av andra centrala aktörer, som också har legiti
mitet och makt av någon orsak i org anisationen. Meningsskapandet kring 
stora omorienteringsprojekt berör därmed en vidare grupp än den centrala 
ledningen. Därmed bör föreställningar hos andra grupper i organisationer, 
förutom ledningen, fokuseras. 

I den nyare socialantropologiska litteraturen börjar man alltmer intres
sera sig för de dynamiska aspekterna på kulturskapande (Featherstone, 
1990:6ff; Hannerz, 1992:40ff). Kulturskapande kan ses som en parallell till 
frågan hur dominerande föreställningar uppkommer och sprids. Garsten 
( 1994:215ff) har t.ex. i en studie beskrivit hur de dominerande föreställ
ningarna i mo derbolaget för Apple sprids till de oli ka dotterbolagen runt 
om i världen, samtidigt som det formas starka lokala variationer av dessa 
beroende på var dotterbolaget är beläget. 

Den traditionella synen på kultur som en stabil gemenskap av föreställ
ningar formade under en lång tid, har ersatts av en bild av kulturer där före
ställningar och symboler flödar över gränser och bidrar till ett ständigt kul
turskapande. Överfört på problemområdet i d enna studie, innebär det att 
vi försöker beskriva hur dominerande föreställningar uppkommer och 
sprids i orga nisationen, men också hur de ansluter till exte rna system av 
föreställningar. Det kan beskrivas som att organisationer befinner sig i insti
tutionella miljöer som påverkar de dominerande föreställningarna i orga
nisationen. 

Från fritt meningsskapande till institutionellt format meningsskapande 

Dominerande föreställningar för olika verksamheter kan ses som svar på 
hur man hanterar olika problem i organisationen. Dessa svar sprids mellan 
organisationer med likartad verksamhet, genom t.ex. böcker, ku nskapsö
verföring genom konsulter, tidningar och konferenser. De svar som förs in 
i organisationen är sådana som visat sig vara bra hos andra för att lösa pro
blem. Lärandet kommer här att handla om att ta del av andras erfarenheter. 

Det innebär att det organisatoriska lärandet inte kan betraktas isolerat 
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från den institutionella miljö organisationen verkar i, lika lite som det kan 
isoleras från den interna värdemiljön, med dominerande föreställningar. 
Det organisatoriska lärandet kommer både från interna och externa källor. 
De interna källorna kan bestå av kollegor, interna experter, skriftliga rap 
porter osv. Externa källor består dels av mässor, kurser, e xterna experter 
o.dyl., men dessutom av de normer, regler och värderingar som den institu
tionella miljö organ isationen befinner sig i formulerar och uttrycker. De t 
kan handla om vissa normer som gäller för en bransch som förmedlas via 
branschorgan, modeller och metoder som är vanliga vid arbetsprocessen 
o.dyl. Det kan också handla om vidare samhälleliga normer som påverkar 
den enskilda organisationen. 

Genom att kombinera ett renodlat lärandeperspektiv med ett institu
tionellt perspektiv problematiseras förhållandet mellan flexibilitet och sta
bilitet i organisationer. Ur ett r enodlat lärandeperspektiv beskrivs detta ur 
ett markerat internt perspektiv, där det förutsätts en betydande frihet att 
samla in, bearbeta och sprida information. Lärandeperspektivet kan i den 
meningen sägas handla om villkoren för flexibilitet. 

Vanliga m etaforer i organisationslitteraturen är att se lärandet som en 
trial-and-error process (March &c Oisen, 19 76), eller ett cybernetiskt sys
tem (Morgan, 1986:84ff). I båda fallen står informationsfunktionen i orga
nisationen i fokus gen om att betona erfarenhetsbaserat lärande. Lärandet 
blir, med detta synsätt, en funktion av hur väl man lyckas samla in och bear
beta information. Parallellerna till det kognitiva perspektiv som diskutera
des tidigare är här tydliga. 

Ur ett institutionellt perspektiv problematiseras denna enkla, rationella 
bild av organisatoriskt lärande. Feldman & March (1981:177ff) visar i en 
studie hur insamlandet och användandet av information är inlemmat i vida
re sociala normer, vilket gör det till i hög grad symboliska aktiviteter. Dessa 
vidare sociala normer påverkar organisationer i varierande utsträckning. 

Vissa organisationer verkar under institutionella betingelser som skapar 
mycket starka normer för beteendet. I andra fall är det institutionella tryck
et betydligt svagare. Ett exempel på det förstnämnda fallet kan vara utbild
ningssystemet i Sverige, med mycket starka, tvingande, normer som påver
kar den enskilda skolan. Dessa normer förmedlas genom lagstiftning, men 
också genom centrala läroplaner och den kommunala och statliga plane
ringen. Svaga institutionella betingelser k an finnas i icke-reglerade bran
scher där företagen står i svaga beroendeförhållanden till v arandra, och 
föga eller ingen erfarenhetsspridning sker över organisationsgränserna. 

19 



Den institutionella miljön ställer därmed upp vissa ramar för det orga
nisatoriska lärandet. Få, om några, organisationer kan helt frigöra sig från 
institutionell p åverkan. Det institutionella perspektivet som förståelsemo
dell inriktas mot att beskriva stabilitet och problematiserar därmed läran-
delitteraturens fokusering på flexibilitet. Beroende på hur de institutionella 
betingelserna ser ut kan lärandet skilja sig å t, vilket gör det intressant att 
studera olika institutionella miljöer. 

Den institutionella påverkan det är frågan om kan vara av olika karak
tär. När vi talade om skolan ovan var påverkan framförallt av tvingande 
karaktär. I andra fall är påverkan av mer normativ art. Vi ska här bygga på 
en uppdelning i tre former av institutionell påverkan. Indelningen bygger på 
DiMaggio &c Powells (1983:150) arbete kring institutionell isomorfism, 
dvs. processer som förmår organisationer att efterlikna varandra. 

Den första formen av isomorfa krafter är den tvingande, och härrör från 
formella och informella krav på den enskilda organisationen. När det gäl
ler den tvingande kraften sker påverkan genom tvång (Hinings &c Green
wood, 1988:45ff). Den andra kraften kallas härmande, och handlar om hur 
organisationer imiterar andra aktörer i det egna organisatoriska fältet. Den 
tredje kraften är normativ, och kopplas till professionaliseringen av ett visst 
organisatoriskt fält. Det kan handla om en viss yrkesgrupp (läkare, ingen
jörer, revisorer, etc.) s om bygger upp starka yrkesrelaterade normer som 
formar de organisationer de verkar i. 

I litte raturen kring organisatoriskt lärande har det institutionella per
spektivet haft ringa genomslagskraft. En viktig f örklaring till de tta är det 
markerade interna perspektiv som diskuterades inledningsvis. Några vikti
ga undantag finns dock. Levitt & March (1988) argumenterar för att orga
nisationer lär av andra organisationers erfarenheter, snarare än utvecklar 
egna erfarenheter. De bygger i det sammanhanget på DiMaggio &C Powells 
(1983:150) tredelning. 

Studiens syfte 

Det övergripande syftet med studien är att utveckla en teoreti sk förståelse 
för hur organisatoriskt lärande uppstår under olika institutionella betingel
ser, genom att beskriva och analysera lärandekulturen i två skilda organi
satoriska fält. 
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Studiens disposition 

I detta inledande kapitel har studiens forskningsfråga och syfte formulerats 
och diskuterats. I samband med detta har också vissa teoretiska utgångs
punkter kort presenterats. Den fortsatta framställningen kommer att prä
glas av ett alternerande mellan teoretiska och empiriska faser. I detta avsnitt 
presenteras en disposition för arbetet, för att därigenom underlätta läsan
det av de olika kapitlen. 

Kapitel 2 är en metodologisk och vetenskapsteoretisk vägbeskrivning 
för studien, där flera viktiga val pres enteras och ställningstaganden disku
teras. Kapitlet är disponerat så att övergripande metodologiska och veten
skapsteoretiska val b ehandlas först. Beskrivningen av dessa val följs sedan 
av en presentation av den konkreta undersöknings- och analysmetoden. 

Kapitel 3 är en introduktion till och diskussion av de grundläggande 
begreppen lärande och organisatoriskt lärande. Kapitlet är en begreppsdis
kussion som baserar sig på den befintliga psykologiska o ch organisations
teoretiska litteraturen. Inom ramen för kapitlet sker en positionsbestäm
ning av föreliggande studie i förhållande till existerande litteratur. 

Den teoretiska referensramen för studien presenteras i kapitlen 4 och 5. 
De bägge kapitlen är parallella i så motto att de presenterar två olika kom
ponenter i den teoretiska referensramen. Kapitel 4 är en beskrivning av det 
meningsskapande perspektiv som präglar synen på lärande i studien. I kapi
tel 5 kopplas institutionell o rganisationsteori till läran de. Teoridiskussio
nerna avslutas med en presentation av en sammanfattande referensram i 
kapitel 6. 

I kapitel 7 och 8 presenteras det empiriska materialet. Presentationen är 
disponerad så att de tre kommunerna som studeras presenteras i kapitel 7 
i form av tre fallbeskrivningar. De tre tekniska konsultföretagen presente
ras på samma sätt i kapitel 8. Varje kapi tel inleds med en övergripande 
beskrivning av fältet, dess utveckling och viktigare institutionella betingel
ser. Varje enskild fallbeskrivning avslutas med en tematisk analys av före
ställningar kring omorienteringsprojekten. 

I kapitel 9 sker en jämförande analys mellan fälten med avseende på hur 
föreställningar formas och sprids, internt i or ganisationerna men också i 
fältet. Beskrivningsnivån höjs i kapitlet från den enskilda organisationen till 
det organisatoriska fält den verkar i. 

I kapitel 10 presenteras grunddragen i d en teori över organisatoriskt 
lärande som är studiens huvudbidrag. Kapitel 11, slutligen, är ett försök att 
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diskutera några mer generella drag i en teori över lärande. Här diskuteras 
även några förslag till fortsatt forskning. 

Presentationen av studien följer en i h uvudsak sekventiell struktur där 
de olika delarna bör läsas i de n presenterade sekvensen. Den sekventiella 
strukturen bryts endast av de två teorikapitlen 4 och 5, samt av de två fall
kapitlen 7 och 8. I dessa fall är turordningen godtycklig. Det spelar med 
andra ord ingen roll för förståelsen om kapitlet med presentationen av kom
munerna föregår eller kommer efter presentationen av de tekniska konsult
företagen. 

1 Litteraturreferenser kommer här att följa principen att specificera sidor i den använda käl
lan. I vis sa fall anges inga sidor utan hänvisningen gäller hela skriften som referens. 

^ Björkegren (1989:43) talar om dominerande syn- och tankesätt, vilket han definierar som 
övergripande föreställningar om den aktuella verksamhetens mening och funktionssätt som 
delas av flertalet av aktörerna. 
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Teoriutveckling genom 
kvalitativa fallstudier 

Några vetenskapsteoretiska överväganden i s tudien 

Föreliggande metodkapitel beskriver några av de viktigare metodrelaterade 
val som gjorts i studien. Det är i en studie som denna omöjligt att medve-
tandegöra och kommunicera alla förutsättningar för den egna forskningen. 
Så är det t.ex. svårt att fånga upp paradigmatiska förutsättningar (t.ex. fak
torer kopplade till forskargemenskapen), egna bakomliggande värderingar 
som påverkar forskningsproblem och vetenskapsideal, liksom det också 
kan vara svårt att redogöra för alla vetenskapsteoretiska aspekter som kan 
läggas på en studie (fackforskaren blir med nödvändighet en amatör på det 
vetenskapsfilosofiska området). Det är heller inte relevant att fördjupa sig i 
alla dessa tänkbara aspekter av metodval. Den centrala uppgiften för en 
metoddiskussion är att skapa en trovärdighet för det egna angreppssättet. 

En metoddiskussion ska visa a tt forskarna använt sig av tillförlitliga 
metoder, och ska därvid göra det möjligt för utomstående att bedöma vär
det av forskningen. Vår uppfattning är att det är viktigt att de olika stegen 
i forskningsprocessen beskrivs på e tt tydligt sätt och att argument lämnas 
för de olika val som görs i denna process. För att kunna bedöma värdet av 
använda metoder krävs också att den enskilde forskaren redogör för 
vetenskapsteoretiska överväganden som styrt de olika metodvalen. 

Det är alltså inte de vetenskapsteoretiska skolbildningarna i sig som den 
enskilde forskaren ska argumentera för, utan snarare sambanden mellan 
skolbildningar och det egna forskningsproblemet. Det är således poänglöst 
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för en enskild forskare att försöka lösa induktionsproblemet, eller att finna 
det slutgiltiga argumentet för en "en-fallsmetod". Däremot bör forskaren, 
i förekommande fall, kunna argumentera för att en induktivt baserad 
datainsamlingsmetod är lämplig för det egna problemet, eller att ett fall kan 
generera data som är tillräckliga för att uppfylla ett visst syfte. 

Ett metodkapitel ska, mot denna bakgrund, visa a tt forskarna valt ett 
lämpligt metodupplägg för det formulerade problemet. Starka krav ställs 
därvid på konsistens, dvs. att olika delar bildar en logisk, sammanhängan
de helhet. Utifrån problemet formas ett kunskapsmål, som i sin tur styr hur 
man förhåller sig till forskningsobjektet och vilka metoder som används för 
att studera detta. Sammanfattningsvis utgör en metoddiskussion en slags 
garanti för läsaren att forskningen bedrivits med en godtagbar uppläggning. 
Metoddiskussionen gör det möjligt för läsaren att bedöma hur trovärdiga 
forskningsresultaten är. 

Metodkapitlet följer en enkel struktur bestående av fyra delvis skilda 
delar. I den första delen redogörs för de vetenskapsteoretiska val som gjorts. 
I ett första avsnitt diskuteras studiens kunskapsmål. Det centrala i det andra 
avsnittet utgörs av en övergripande modell över forskningsprocessen, med 
en redogörelse för förhållandet mellan teoretiska och empiriska faser av 
forskningen. I den andra delen diskuteras två viktiga metodval kopplade till 
avhandlingens problemställning, metodiken för att studera föreställningar 
samt urvalsproblematiken. I den tredje delen diskuteras den konkreta 
datainsamlingen, med primär- och sekundärkällor. Vidare diskuteras här 
också den källkritiska metod som väglett datainsamling och -analys. I den 
fjärde delen, slutligen, diskuteras hur insamlade data analyseras och vägen 
mot ett teoretiskt bidrag. 

Studiens kunskapsmål - förståelse 

Den första delen, vetenskapsteoretiska överväganden, inleds med en dis
kussion kring det vetenskapsteoretiska förhållningssätt som väglett förfat
tarna. En viktig del i detta förhållningssätt utgörs av de kunskapsmål som 
ställs upp. Kunskapsmålen handlar om det vetenskapliga bidraget den egna 
forskningen ska ge. Målbegreppet antyder att det ligger en ambitionsnivå i 
detta, dvs. att vissa kunskapsmål är mer ambitiösa än andra. 

Så kan t.ex. en rent deskriptiv studie sägas vara mindre ambitiös än en 
förklarande eller förståelseorienterad. Det innebär att det i norm alfallet är 
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uttryck för ett högre kunskapsmål att vilja förklara något än att endast be
skriva det. I litteraturen är det främst förklarande och förståelseorienterade 
ambitioner som brukar beskrivas (von Wright, 1957). Begreppsparet för
klaring-förståelse har fått stå mall för några av de mer centrala veten
skapsteoretiska diskussioner som förts under 1900-talet. Till denn a diko-
tomi brukar t.ex. föras diskussionerna kring positivism kontra herme-
neutik. Vidare brukar också dikotomin kvantitativ-kvalitativ sägas höra till 
denna diskussion. I vissa fall diskuteras också, på felaktiga grunder, dis
tinktionen mellan deduktion och induktion i detta sammanhang.1 

Distinktionen mellan förklaring och förståelse ska dock inte föras för 
långt, det finns ju fler kunskapsmål än dessa. Begreppen kan dock tjäna som 
pedagogiska redskap för att diskutera vetenskapsteoretiska spörsmål. Kan 
då den enskilde forskaren göra ett val mellan dessa eller andra kunskaps
mål? Vi menar att det inte bara är möjligt, utan också nödvändigt att göra 
ett sådant val. Vilken forskningsambition som är lämplig avgörs i slutänden 
av det uppställda forskningsproblemet. Ett oavlåtligt krav är att forsknings
problemet är konsistent med det kunskapsmål som ställs upp. 

Ett klassiskt vetenskapsteoretiskt exempel tydliggör denna koppling 
mellan fo rskningsproblem och kunskapsmål. Den ungerska läkaren Sem
melweis arbetade med problemet varför nyblivna mödrar insjuknade och i 
många fall dog av s.k. barnsängsfeber. I detta forskningsproblem låg ambi
tionen att finna en orsak till sju kdomen, dvs. att finna de faktorer som 
kunde förklara varför sjukdomen uppkom. Som problemet är formulerat är 
kunskapsmålet utan tvekan att förklara varför sjukdomen uppkommer. 

I det förståelseinriktade kunskapsidealet är forskningsambitionen sna
rare att finna innebörder, att tilldela saker och ting mening. Forskarens upp
gift är inte att upptäcka orsaker, utan snarare att tilldela saker mening - att 
skapa innebörd. Ett exempel på kopplingen mellan en förståelseambition 
och forskningsproblem är t.ex. frågan vad Bibeln betyder. Forskningsfrågan 
handlar i d etta fall om att skapa mening i en text, som är öppen för en 
mängd olika tolkningar. Överfört på organisationsteoretisk forskning sker 
denna meningstilldelning dessutom ofta i dialog med det som studeras -
meningstilldelningen sker både från forskaren och subjektens sida. 

Exemplet med Semmelweis visar också att flera andra viktiga delar föl
jer med et t förklarande kunskapsmål. Förutom ambitionen att söka orsa
ker till pro blem kräver också målet att forskningsproblemen går att for
mulera på ett tydligt och entydigt sätt. Problemformuleringen är ofta en för
bisedd del av forskningsprocessen, som många gånger avgör vilka kun
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skapsmål som överhuvudtaget är möjliga att ställa upp. Ett drastiskt exem
pel på detta är t.ex. frågan hur många småföretag det finns i Västerbottens 
inland. Frågan, som den är ställd, utesluter en förklarande ambition - den 
är rent deskriptivt ställd. Ställer man istället upp problemet varför det finns 
så få småföretag i sagda region blir kunskapsmålet ett helt annat. 

Intressantare är kanske att kontrastera förklaringsmålet med förståelse
målet. Ovan konstaterades att förklaringsmålet kräver problem som går att 
formulera på ett entydigt sätt, gärna i kvantifierbara termer. Det innebär att 
vissa problem är mindre lämpade för en förklarande ambition. Allmänt kan 
sägas att ju komplexare problemet är, desto svårare är det att formulera tyd
liga orsak- verkansamband och därmed att förklara fenomen. Exemplet 
med Bibeln är ett sådant komplext problem - ett problem som beror av kul
turella, språkliga, politiska, men också arkeologiska, historiska och antro
pologiska faktorer. Frågan vad Bibeln betyder kan ses som ett sociologiskt 
problem, likväl so m det kan ses som ett rent litteraturvetenskapligt pro
blem. 

En tredje skillnad mellan de två kunskapsmålen gäller teoriers roll i 
forskningsprocessen, men också som självständigt kunskapsmål eller resul
tat. I en förklarande ambition är resultatet normalt att finna någon form av 
lagbundenhet eller begreppssamband som kan förklara problemet. I en för-
ståelseinriktad ambition är resultatet snarare att utveckla begrepp och teo
rier som kan bidra till att öka förståelsen av ett fenomen. 

Hur teorierna används som en del i den empiriska forskningsprocessen 
skiljer sig också mellan de två ambitionerna. Detta utvecklas vidare i nästa 
avsnitt. Här ska endast konstateras att teorier i den förklarande ambitionen 
har som funktion att utveckla prövbara hypoteser. I den förståelseinriktade 
ambitionen är utgångspunkten istället att öka forskarens förförståelse med 
hjälp av teorin samt att skapa en referensram för forskningen. 

En femte viktig skillnad mellan de bägge kunskapsmålen gäller forska
rens roll i forskni ngsprocessen. I den förklarande ambitionen är forskar
rollen vanligen f örknippad med kravet på objektivitet, här tolkat i t ermer 
av att forskningsresultaten ska vara upprepbara. I den förståelseor ientera-
de ambitionen ges ett större utrymme för forskarens subjektiva sida. 

Nedanstående tablå sammanfattar, schematiskt, dessa diskussioner. Ta
blån är en idealbild av de två kunskapsmålen, i den meningen att den på ett 
stiliserat sätt lyfter fram vissa centrala drag hos dem. I den praktiska forsk
ningen kan det alltid finnas avvikelser från idealbilden. Idealbildens syfte blir 
därför närmast att peka på vissa centrala drag hos de två kunskapsmålen. 
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KATEGORIER FÖRKLARING FÖRSTÅELSE 

Forskningsambition Orsak Innebörd 

Problemets karaktär Tydliga pro blem Komplexa problem 

Resultat av forskningen Teori & lagdel Teori- och begreppsutveckling 

Teoriers roll i forsknings Hypoteser Förföreställningar & 

processen teoretiska ref.ramar 

Forskarens förhållningssätt Objektivt förhållningssätt Subjektivt förhållningssätt 

Figur 1. Förklaring och förståelse - två kunskapsmål 

I ovanstående diskussion har framskymtat tanken att det, för den enskilde 
vetenskapsmannen, är frågan om ett val m ellan två skilda kunskapsmål, 
förklaring eller förståelse. I normalfallet är det också så att de två är varan
dra uteslutande. Antingen väljs ett förklarande mål eller så väljs ett förstå-
elseinriktat. Det är dock fullt möjligt att blanda de två inom ramen för ett 
och samma forskningsprojekt. 

Den problemställning som ställts upp för detta arbete inrymmer ett för-
ståelseorienterat kunskapsmål. I kapitel 1 formulerades problemet som hur 
ett organisatoriskt lärande uppstår och hur detta påverkas av de institutio
nella betingelser organisationen verkar under. I problemdiskussionen kara
ktäriserades organisatoriskt lärande i termer av föreställningar och förän
dringar i dessa. Ett fokus på föreställningar handlar om vilken mening ak
törer lägger i sin verklighet, det handlar om att söka innebörder snarare än 
orsaker. 

Problemet kan sägas vara otydligt formulerat i så motto att det inrym
mer olika infallsvinklar. Den organisatoriska verklighet problemet pekar på 
är också komplex till sin natur, därmed sagt att organisatoriskt lärande är 
ett svårgripbart fenomen. Förhållandet mellan teori och empiri kommer att 
beskrivas i nästa avsnitt. Det räcker här att konstatera att vi följer den för-
ståelseorienterade synen på detta förhållande. 

Denna studie har inte som mål att ställa upp lagar el. dyl. för hur läran
de går till. Istället är studiens mål att utveckla lärandeteorin. Som framgår 
av syftet, att skapa förståelse för hur organisatoriskt lärande uppstår, kom
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mer bidraget av denna studie att vara begreppsutveckling och utvecklande 
av lärandeteori genom att integrera den med institutionell teori. 

De teorier som studien grundar sig på har inte inledningsvis använts för 
att bygga up p hypoteser som i ett senare skede ska prövas. Teorierna har 
istället fungerat som en vägledning för det fortsatta sökandet efter svar på 
problemställningen. Med hjälp av teorierna har förföreställningar genere
rats. Dessutom har teorierna legat till grund för den referensram som stu
dien utgår ifrån. 

När det slutligen gäller vårt eget förhållningssätt till forskningsobjektet 
är det rimligt att karaktärisera detta som subjektivt. Det gäller inte minst 
vid datainsamling (se vidare avsnittet om intervjuteknik) som skett via semi-
strukturerade intervjuer. Gen om att noggrant redogöra för tolkningsmo
deller möjliggörs dock et t visst måt t av intersubjektivitet i analy sen. Läsa
ren bereds möjligheter att granska förfaringssättet vid analysen. 

Forskningsstrategi 

I d etta delavsnitt beskrivs studiens forskningsstrategi, dvs. tillvägagångs
sättet för att nå ökad förståelse om det formulerade problemet. En viktig 
del av forskningsstrategin är förhållandet mellan teoretiska och empiriska 
faser av forskningen. Hur dessa faser samspelar visas med hjälp av en mo
dell nedan (se figur 2). Denna modell kan därmed sägas vara en bild av det 
övergripande tillvägagångssättet i studien. Modellen är tidsmässigt upp
byggd i så motto att den beskriver ordningsföljden mellan sex analytiskt och 
tidsmässigt skilda faser. 

En modell kan aldrig vara en helt korrekt bild av verkligheten, eftersom 
det ligger i modellens n atur att vara en förenkling av verkligheten. Forsk
ningen löper sällan genom tydliga, lättöverskådliga faser. Det stundom kao
tiska forskningsarbetet hindrar dock inte att det finns en övergripande linje 
i forskningsarbetet, som man, trots avvikelser, ändå följer. Modellen nedan 
är ett försök att på ett enkelt och överskådligt sätt visa vår väg mot kun
skap, och därigenom peka på några centrala vägval som gjorts. 

Hur startade forskningsprocessen? Det normala torde vara att forska
ren stöter på en eller flera frågor som han/hon inte hittar något svar på. Det 
är något som är oklart eller som inte stämmer antingen i teorin eller i empi
rin, eller sambandet dem emellan - forskaren har funnit en gåta (Asplund, 
1970:13f). Gåtans ursprung kan vara olika. Antingen har forskaren börjat 
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Figur 2. Några steg i avhandlingens forskningsstrategi 

fundera efter a tt han observerat något feno
men i "verkligheten", vilken för företagseko
nomer kan innebära någon form av organisa
tion eller ekonomiskt skeende. Gåtan kan även 
skapas utifrån den litteratur forskaren tagit 
del av, vilket ger upphov till en oklarhet, en 
oförståelse. Teorifältet erbjuder inget svar på 
gåtan utan istället leder gåtan till en problem
formulering, en frågeställning. 

Gåtan har i föreliggande studie sitt ur
sprung i ett teorifält. Avhandlingens fråge
ställning är teoretiskt grundad, vilket den för
sta rutan i modellen visar. Litteraturstudier inom 
lärandeområdet visar på betydande svagheter 
när det gäller att förstå hur organisatoriskt 
lärande uppstår. Ett viktigt problem har i det 
sammanhanget handlat om vilken roll insti
tutionella betingelser spelar när det gäller det 
organisatoriska lärandet. Svaret på gåtan går 
inte att finna i den existerande litteraturen kring 
organisatoriskt lärande. Detta innebär att det 
finns outforskade områden vad gäller lärande
teori, vilket motiverar en mer omfattande studie. 

Denna insikt, att det finns ett behov av 
ytterligare studier inom området organisato
riskt lärande, måste sedan transformeras till 
en tydlig forskningsfråga. I detta arbete är forskningsfrågan hur organisa
toriskt lärande uppstår och hur det påverkas av institutionella betingelser. 
Utifrån detta problem har sökandet efter gåtans lösning inletts. Denna fas 
av forskningsprocessen kan rubriceras som en problematiseringsfas. 

För att öka kunskaperna i det aktuella fältet krävs i nästa steg en nog
grann genomgång av existerande litteratur, vilket görs i det första teorika
pitlet. Denna litteraturgenomgång, se ruta 2 i figuren, sker med forsknings
frågan som utgångspunkt. Litteraturen ska skapa ett fundament för gåtans 
lösning. Därigenom ringas teoriområdet in och vi kan ta lärdom av tidiga
re studier och tydligare se de brister som finns i existerande litteratur inom 

Frågeställning 
- teoretiskt grundad 

Litteratur
genomgång 

Utveckla teoretisk 
referensram 

Empirisk 
konfrontation 

Vidareutveckling av 
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teoriområdet. Denna teoretiska fas har stor tyngd i detta arbete, vilket inte 
minst hänger samman med forskningsfrågans ursprung - en otillfredsstäl
lelse med traditionella teorier kring organisatoriskt lärande. 

Nästa steg är att utveckla den teoretiska referensramen, vilket syns i ruta 
tre i figuren. Den teoretiska referensramen brukar ofta sammanfattas eller 
uttryckas i en modell eller en begreppsapparat, vilket även görs i denna stu
die. Modellen utvecklas med hjälp av både kultur- och institutionell teori, i 
två kapitel. I dessa bägge kapitel fylls successivt be greppen med ett teore
tiskt innehåll. I ett sammanfattande kapitel efter de tre teorikapitlen utveck
las grunddragen i en analysmodell eller den teoretiska referensramen. 

Analysmodellen eller den teoretiska referensramen som kommer ut ur 
denna fas är fortfarande en rent teoretisk konstruktion. Begreppen orga
nisatoriskt lärande och lärandekultur har ännu inte konfronterats med 
empirin. Konfrontationen handlar om att göra den teoretiskt grundade 
begreppsutvecklingen mer trovärdig. Begreppen kan också sägas vara sub
stansfattiga, dvs. fattiga på detaljer och nyanser som endast en empirisk stu
die kan ge. Den empiriska konfrontationen kan därmed bidra till ytterliga
re utveckling av begreppen. 

I nästa fas, vilken syns i ruta fyra, sker därför en empirisk konfrontation 
av det teoretiska materialet. Det innebär att de teoretiska begrepp som gene
rerats konfronteras med en empirisk studie av hur lärandet faktiskt går till 
i organisationer. Den teoretiska bilden av organisatoriskt lärande under 
olika institutionella betingelser m öter här, för första gången, en empirisk 
bild av två grupper av organisationer som verkar under olika institutionella 
betingelser, kommuner och tekniska konsultföretag. 

Ambitionen med att konfrontera den teoretiska begreppsapparaten med 
empirin är inte, i denna studie, att verifiera eller falsifiera de antaganden 
begreppsapparaten bygger på. Vid en första anblick kan denna kunskaps
modell påminna om den hypotetiskt-deduktiva kunskapsmodellen (H-D-
modellen). H-D-modellen innebär att forskaren genom bl.a. litteraturstu
dier bygger upp en teori utifrån vilken man härleder eller deducerar ett antal 
hypoteser (Popper, 1959:27). Dessa hypoteser kommer sedan att verifieras 
eller falsifieras genom empirisk prövning. Den enda likhet denna studie har 
med H-D-modellen ligger egentligen i att utgångspunkten för forsknings
processen tas i formulerandet av en teoretisk referensram. Där upphör 
sedan likheterna. I den hypotetisk-deduktiva modellen ställs hypoteser upp 
där den empiriska prövningen syftar till att pröva den bakomliggande teo
rins riktighet eller falskhet. 
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Med den förståelseinriktade ambition som används här är det inte frå
gan om att finna bevis för den bakomliggande teorins giltighet genom att 
empiriskt pröva hypoteser. Ambitionen är snarare att bygga up p trovärdi
ga bilder av verkligheten. Dessa bilder kan ses som ett sätt att skapa inne
börd. Begreppen organisatoriskt lärande och lärandekultur är viktiga delar 
i detta innebördsskapande. Den empiriska konfrontationen fyller en central 
roll i d etta arbete, genom att begreppsapparaten möter en organisatorisk 
verklighet. Den förståelseinriktade ambitionen kan aldrig garantera att for
skaren med säkerhet har funnit lösningen på gåtan. Däremot kan den ge en 
trovärdig bild av gåtan, genom att begrepp och modeller genomgått en 
grundlig empirisk konfrontation. 

När det gäller förståelseinriktad forskning är det viktigt att fokusera den 
process där sökandet efter kunskap sker. Kunskapen erhålls inte vid ett till
fälle där man antingen förstår eller inte. Istället lär man sig mer och mer om 
fenomenet ju längre man håller p å, det är alltså processen som är viktig. 
Detta innebär att forskaren inte får stagnera i sitt kunskapssökande när en 
modell har konstruerats. Istället m åste han/hon hela ti den sträva efter en 
öppenhet i sökandet efter kunskap. Den empiriska konfrontation som dis
kuterats ovan sker därför inte endast vid ett tillfälle. Istället har vi strävat 
efter a tt vidareutveckla begrepp efter konfrontation med empirin, för att 
sedan återkomma med ytterligare empiriska konfrontationer. Detta kan, 
metaforiskt, beskrivas som en pendelrörelse mellan teoretiska och empiris
ka faser av forskningen. 

Den konkreta datainsamlingen, som beskrivs nedan, ger också goda 
möjligheter till en sådan successiv konfrontation av de teoretiska begreppen 
och modellerna. Den modell över forskningsprocessen som diskuterats så 
här långt har i viktiga st ycken in spirerats av Hansons (1958:85ff) tankar 
kring abduktion (se även Alvesson & Sköldberg, 1994:42; Suppe, 1977: 
114). Abduktion är, enkelt utt ryckt, en kombination av deduktion och in-
duktion. 

Deduktionen står, hos Hanson, för det teoretiska utvecklandet av ett 
svar på gåtan, dvs. man utgår från teorin och säkerställer det med hjälp av 
empirin. Den deduktiva slutledningen går, stiliserat, från en allmän slutsats 
till en prövning på enskilda iakttagelser. Induktionen står istället fö r en 
empiriskt grundad slutledningsväg, dvs. slutledningen går från enskilda 
iakttagelser till en allmän slutsats. Det finns svagheter med bägge dessa för
faringssätt. Svagheten i det deduktiva förfaringssättet är att det som dedu
ceras inte är något annat än en "gissning". Forskaren har inte konfronterat 
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empirin utan har enbart gissat hur det ser ut. Svagheten med det induktiva 
förfaringssättet är att det inte kan generera teori, utan istället enbart empi
riska summeringar (Sköldberg, 1991:344). För att undvika dessa svagheter 
kan man istället använda sig av en kombination, nämligen abduktion. 
Hanssons uttrycker skillnaden mellan de tre tillvägagångssätten på följan
de sätt: 

Deduction proves that something must be; Induction shows that 
something actually is operative; Abduction merely suggests that 
something may be (Hansson, 1958:85). 

Med hjälp av den abduktiva metoden sker en växelverkan mellan teori och 
empiri. Det abduktiva förfaringssättet går ut på att forskaren med existe
rande kunskap och referensramar, finner teoretiska mönster, som om de 
vore giltiga skulle förklara eller ge en förståelse för de empiriska induktiva 
mönster som påträffats i ett enskilt fall. Abduktionen måste sedan prövas 
genom förnyad tillämpning på flera fall (Sköldberg, 19 91:344). I vårt fall 
innebär det att vi utgått från den teoretiska referensramen som sedan kon
fronterats med empirin, därefter har en återgång skett till teorin för att söka 
en förklaring till de möns ter vi funnit. Dessa förklaringar har sedan återi
gen konfronterats med det empiriska materialet. Det har uppstått en pro
cess där en växling skett mellan den teoretiska referensramen och det empi
riska materialet. Denna process fortsätter ända tills man ser så tydliga mön
ster att man har ett trovärdigt svar på gåtan. 

Vad blir då slutpunkten i forskningsprocessen? Eftersom ambitionen 
inte är att söka verifiera eller falsifiera hypoteser, måste slutmålet bli ett 
annat. De teoretiskt och empiriskt utvecklade begrepp och modeller som 
kommer ut ur den abduktiva processen ger, i den mån forskningen bedöms 
som trovärdig, ett bidrag till vår förståelse av fenomenet organisatoriskt 
lärande. Bidraget till lärandeteorin kan därför formuleras som att ge ökad 
förståelse. 

Metodval i st udien - ansats och urval 

En kvalitativ ansats för att studera organisatoriskt lärande 

Denna studie handlar om hur lärande uppstår under olika institutionella 
betingelser. För att studera detta måste man ta ställning till vilken övergri
pande ansats som är lämplig för det valda problemet. Det är också vad den 
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första delen av detta avsnitt behandlar - val av ansats, kvalitativ kontra 
kvantitativ. I den andra delen av avsnittet diskuteras urvalet av organisato
riska fält, organisationer och respondenter. Där sker en fördjupad argumen
tationen kring vilka fall som valts och varför just dessa är intressanta. 

En viktig metodfråga är hur meningsskapandet kring de aktuella omo-
rienteringsprojekten ska fångas empiriskt. Genom att studera meningsska
pandet i organisationerna ges en bild av det organisatoriska lärandet. I stu
dier av individuellt lärande studeras ofta lärandet longitudinellt för att 
kunna jämföra hur lärandet förändrats över tiden. En studie av organisa
toriskt lärande handlar dock inte om individuellt lärande utan om lärandet 
i sociala enheter, organisationer. Lärande kommer där att handla om sprid
ning av föreställningar och hur väl man lyckas skapa en homogenitet i dem 
mellan olika aktörsgrupper. 

Det gör att det blir intressant att studera föreställningar i olika aktörs
grupper under samma tidsperiod för att möjliggöra en jämförelse mellan 
grupperna med avseende på meningsskapandet kring, i vårt fall, omorien-
teringsprojekten. Genom att studera föreställningarna i aktörsgrupper från 
alla hierarkiska nivåer under samma tidsperiod får man en uppfattning om 
hur långt spridningen av begrepp, resonemang etc. kommit. Dessutom ges 
goda möjligheter att studera homogeniteten i föreställningarna. 

Det handlar alltså inte om en longitudinell st udie i de n meningen att 
flera intervjuer gjorts m ed varje respondent med regelbundna tidsinterval
ler. Däremot är det en processtudie i den bemärkelsen att det är omorien-
teringsprojekt som studeras. Studiens empiriska fokus är förändringsarbe
ten i organisat ioner, dessa förändringar har skett under en viss tidsper iod. 
För a tt förstå organisationsmedlemmarnas föreställningar kring omorien-
teringsprojekten har de vid intervjuerna fått återge hur de upplevt de olika 
förändringarna i organisationen, och i så måtto har vi fått en bild över tiden. 
Det finns alltid en risk med att få händelser återberättade, de kan minnas 
saker fel och blanda ihop olika förlopp. För att undvika detta har även 
sekundärdata använts. 

För att studera föreställningar hos olika aktörsgrupper i organisation
erna krävs det att forskaren kommer i kontakt med aktörerna. Närheten till 
det studerade fenomenet blir viktig. Interaktionen har i denna studie skett 
genom samtal och intervjuer med olika aktörer. Med hjälp av intervjuerna 
har vi fått en bild av vilka f öreställningar som de olika aktörsgrupperna 
representerar. Dessa intervjuer ligger som grund för en ökad förståelse för 
hur det organisatoriska lärandet uppstår. Den metodologiska utgångs-
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punkten i denna studie är en kvalitativ ansats som genomförts med hjälp av 
fallstudier. 

Anledningarna till valet av en kvalitativ ansats är två. Den första fak
torn är syftet med forskningen. Avhandlingens problemställningen lämpar 
sig, som nämnts i det tidigare avsnittet, för en förståelseinriktad ambition. 
Studiens ambition är inte att finna den definitiva lösningen på gåtan utan 
snarare att tilldela saker mening, att skapa en innebörd. Studiens huvud
uppgift är att öka förståelsen för hur organisatoriskt lärande uppstår. Vid 
tillämpandet av denna typ av forskning är man inte intresserad av att kvan-
tifiera vissa egenskaper eller kvaliteter. 

Vid kvantitativ forskning uppstår ett problem redan innan undersök
ningen börjat, man vill veta vilka kvaliteter som är intressanta, operationa-
lisera dessa och genomföra en mätning av dem. Vid kvalitativ forskning ut
går man istället från att varje företeelse utgörs av en unik kombination av 
kvaliteter (se t.ex. Eneroth, 1984:49). Det är viktigt att inse den komplexi
tet som finns i organisationerna och, för vår del, i lärprocesser. 

Avhandlingens problemställning handlar om hur organisatoriskt läran
de uppstår under olika institutionella betingelser. Det berör ett komplext 
fenomen som sker i en komplex miljö. Komplexiteten märks bl.a. genom 
den mängd relationer och antalet aktörer som är involverade i förän
dringsarbetena. Det är viktigt att forskaren som använder sig av en kvali
tativ metod ges möjlighet att ändra och utveckla sina frågor till responden-
terna. Intervjuer, som är en vanlig teknik vid kvalitativ forskning, ger möj
ligheter att skapa förtroende hos respondenten och även att modifiera 
frågeställningar och styra samtalet åt ett lämpligt håll (Spradley, 1979:59ff). 
Möjligheterna att göra detta är sämre vid en kvantitativ studie, som ofta 
genomförs med hjälp av enkäter eller an dra typer av standardiserade for
mulär. 

En andra faktor som varit central när det gäller valet av ansats är verk
lighetsuppfattningen. Den ontologiska utgångspunkt, vid en kvalitativ me
tod, är att verkligheten ser olika ut beroende på vem det är som tolkar den. 
De olika aktörsgruppernas föreställningar kring verkligheten spelar därvid 
en viktig roll. Människan i org anisationen spelar en aktiv roll f ör vilken 
verklighet det är som skapas (se t.ex. Bruner, 1990:35; Spradley, 1979:6). 

Denna studie fokuserar strategiska omorienteringsprojekt. Ett exempel 
är att införa marknadlösningar i k ommuner t.ex. i f orm av en beställar-
utförarorganisation eller ett checksystem. Detta förändringsarbete uppfat
tas på olika sätt beroende på vilken aktörsgrupp det är frågan om. Kom
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mundirektören och ett vårdbiträde kan ha mycket olika beskrivningar av 
vad det är som håller på att ske i kommunen. Beskrivningarna kan skilja sig 
åt när det gäller såväl motiv till förändringen, huruvida den är genomförd 
eller ej, till vilken innebörd de lägger i centrala begrepp. 

Förhållningssättet gentemot verkligheten, vid användandet av en kvali
tativ metod, är subjektivt, dvs. olika människor uppfattar saker i sin omgiv
ning på olika sätt beroende på deras tidigare erfarenheter, sociala bakgrund, 
utbildning etc. Ett sätt att illustrera hur olika människor kan se på verklig
heten visas i Hempden-Turners (1981) berättelse nedan. 

En man får s in frus porträtt målat av Picasso. En dag kallas man
nen in till konstnärens ateljé. "Vad tror du?" frågar Picasso vid upp
visandet av den nästan färdiga målningen. "Nå..." säger mannen, i 
ett försök att vara artig, "det är ju inte så hon ser ut. " "Oh, " svarar 
konstnären, "och hur ser hon egentligen ut?" Mannen bestämmer 
sig för att inte vara blygsam. "Så här!" säger han, vid uppvisandet 
av ett fotografi som han har i portmonnän. Picasso studerar foto
grafiet. "Mmm..." säger han, "hon är väldigt liten"(Hempden-Tur-
ner, 1981:8). 2 

Forskningsproblemets karaktär innebär att man inte kan se på verkligheten 
som något enkelt, objektivt som kan studeras utifrån vissa fragment. Istäl
let krävs det en helhetssyn där man studerar hela organisationerna och inte 
enbart vissa delar. D et är viktigt att forskaren inser komplexiteten i det 
fenomen som ska studeras. Det går inte att utifrån ett par uppställda para
metrar få fullständig förståelse för fenomenet. Den förståelseinriktade am
bitionen tillsammans med en subjektiv verklighetsuppfattning ligger som 
bas till beslutet att ha en kvalitativ ansats. 

Denna ansats har, som nämnts tidigare, att göra med hur man närmar 
sig verkligheten och vilken typ av svar man vill ha på sin frågeställning. För 
att få svar kan man dock använda sig av en rad olika datainsamlingsmeto
der. Det kan vara fråga om öppna intervjuer, semistrukturerade intervjuer, 
deltagande observation osv. I denna studie genomförs datainsamlingen med 
hjälp av semistrukturerade intervjuer. Studien genomförs på sex olika fall 
som är uppdelad i två grupper. I varje fallstudie har 10-20 intervjuer genom
förts på olika nivåer i organisationen. Med begreppet fallstudie avses detal
jerade unde rsökningar av flera faktorer som rör enstaka objekt eller h än
delser (Kjellén &c Söderman, 1980:5). 
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I denna studie prioriteras en djupstudie av ett mindre antal organisatio
ner istället för att välja en bred ansats som skulle ge resultat som var gene-
raliserbara. Trots att inte fallstudier kan ge en generaliserbarhet på samma 
sätt som breda ansatser är de viktiga om man vill att människor ska förstå 
någonting bättre än de annars skulle, dvs. om man vill öka kunskapen och 
förståelsen för ett visst område. Stake (1978:5ff) diskuterar en annan sorts 
generaliserbarhet som gäller för forskning där man använt sig av kvalitati
va datainsamlingsmetoder. Det är en generaliserbarhet som är intuitiv, em
pirisk och som baseras på personliga direktiv och ställföreträdande experi
ment. Stake föredrar att kalla denna generaliserbarhet för en naturalistisk 
generaliserbarhet (se också Lincoln &c Guba, 1985:119ff). 

Föreliggande studie ansluter till Stakes tanke på naturalistisk generali
serbarhet. Det är snarare frågan om överförbarhet än generaliserbarhet i 
dess exakta ordalydelse. Målet med studien är att öka kunskapen kring hur 
lärande uppstår i organisationer och vilken påverkan institutionella beting
elser har. Fallstudierna ger ö kad kunskap om det organisatoriska lärandet 
i de studerade fälten. 

Vid fallstudier strävar man snarare efter att skapa trovärdighet istället 
för att finna den "sanna verkligheten". Stake uttrycker det på följande sätt: 

Unlike Bacon's "true way" of discovering Truth, this method has 
been tried and found to be a direct and satisfying way of adding to 
experience and improving understanding (Stake, 1978:7). 

Urval av organisatoriska fält 

För att uppfylla de trovärdighetskriterier som bör ställas på en avhandling 
är det centralt att redogöra för urvalet som skett. Urvalsprocessen passerar, 
i detta arbete, genom tre skilda steg. Ett första steg behandlar valet av orga
nisatoriska fält, dvs. de fält av normer, värderingar och regelverk som en 
organisation verkar i. Ett fält består av ett antal organisationer och andra 
"aktörer" som har kontakt med varandra. Ett organisatoriskt fält (för defi
nition se kapitel 5) är mer än bara en bransch, det består av alla ak törer 
organisationen har kontakt med. Inom fältet finns det vissa normer och vär
deringar som är legitima. Utifrån dessa agerar aktörerna i fältet. 

Studiens problemsställning kan delas i två delar, där den senare delen 
handlar om hur det organisatoriska lärandet påverkas av institutionella be
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tingelser. I detta problem ligger tanken att organisationer kan verka under 
betingelser som är olika, och att det därför är intressant att studera grupper 
av organisationer som skiljer sig åt med avseende på de institutionella 
betingelserna. I detta arbete har det skett ett urval av två sådana organisa
toriska fält, ett fält som inkluderar tekniska konsultföretag och ett fält som 
inkluderar kommuner. 

Mot bakgrund av den argumentation som förts tidigare, med en förstå-
elseinriktad ambition med kvalitativt orienterade fallstudier, har ett antal 
av två fält bedömts som möjligt att studera. Två fält möjliggör en jämfö
relse, samtidigt som inte den empiriska komplexiteten blir alltför stor. Kom
plexiteten ökar dramatiskt när ytterligare fält kopplas in. Det är inte bara 
så att antalet fall ökar från sex till nio, utan antalet studerade kvaliteter ökar 
också dramatiskt. Fördelarna med en förståelseinriktad ambition riskerar 
därmed att förloras om urvalet görs för stort. I denna studie har priorite
ringen istället legat på att skapa ett större urval av organisationer inom de 
två fälten. 

Frågan är då vilka tv å fält som ska väljas för att belysa avhandlingens 
problemställning? Det viktigaste urvalskriteriet är att maximera olikheten 
vad gäller institutionella betingelser (jfr Glaser &c Strauss, 1967:55ff). I den 
kvalitativa ansatsen är det, som tidigare nämnts, centralt a tt erhålla till
räckligt många kvalitéer hos det studerade fenomenet. Vilket också innebär 
att man vid urvalet av fall bör sträva efter olikhet. Det är alltså av central 
betydelse att de två fälten skiljer sig åt i så många avseenden som möjligt 
vad gäller institutionella betingelser. Samtidigt måste också några allmänna 
krav ställas på varje enskilt fält. 

De två fält som valts ut i detta arbete är teknikkonsultbranschen och 
kommunal verksamhet. När det gäller de bägge organisatoriska fälten finns 
det ett par centrala skillnader. En första skillnad handlar om den institutio
nella tillhörigheten. Det ena fältet ligger i den privata sfären medan det 
andra ligger i den offentliga sf ären. För det organisatoriska fältet innebär 
det avsevärda skillnader, ge nom att de agerar efter helt olika regelverk, 
deras mål med verksamheten skiljer sig åt och man har också olika ekono
miska incitament för verksamheten (Jaensson & Müllern, 1992:46ff). 

En andra viktig ski llnad gäller homogeniteten inom fältet, som ser 
mycket olika ut i de två valda fälten, man formas av fundamentalt o lika 
krafter. I det ena fallet, i de tekniska konsultföretagen, har man en enhetlig 
utbildning, där uppemot 90% av de anställda är tekniker. De tta formar 
branschen och då även organisationerna. Det handlar här om mycket ho
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mogena strukturer, genom att utbildningsbakgrund är gemensam för led
ning och anställda. För de tekniska konsultföretagen finns det också homo-
genitetsskapande krafter utanför den enskilda organisationen. Här handlar 
det t.ex. om krafter som traditioner, byggnormer och teknisk utveckling. 

I det andra fallet saknar man de tekniska konsulternas enhetliga utbild
ning. Det kan finnas mycket stora skillnader mellan aktörer på olika nivå
er vad gäller utbildningen. Till denna heterogenitet bidrar också den insti
tutionella tillhörigheten, med ett demokratiskt system som ger en större 
flora av aktörer i ko mmunerna (bl.a. politiker och tjänstemän). Däremot 
finns det andra institutionella betingelser som ger fältet ett mått av homo
genitet. Det handlar om hur ledningen väljer strategi för hur verksamheten 
ska drivas. Det finns en rad studier som pekar på att det är vanligt att offent
liga sektor ns organisationer, t.ex. kommuner och landsting följer m oden, 
dvs. att de imiterar andra organisationer inom samma sfär (Borgert, 1992: 
229ff). 

I viss mån bidrar också produkterna till skillnaden mellan de två fälten. 
I båda fälten är det frågan om tjänsteproduktion, men tjänsternas karaktär 
är fundamentalt olika. I fallet tekniska konsultföretag kan tjänsten rubri
ceras som teknikorienterad, det handlar i stor utsträckning om teknisk pro
jektering. Kommunernas tjänster kan, i kontrast till de tekniska konsulter
na, rubriceras som människoorienterad, de handlar i viktiga stycken om 
omvårdnad och utbildning. 

Dessa olikhe ter mellan de två f älten bedömdes som tillräckliga för a tt 
garantera att en komparativ analys med avseende på lärande skulle gå a tt 
genomföra. Ytterligare krav har dock ställts på de två fälten för att de ska 
vara godtagbara. Dessa krav är gemensamma för de båda fälten. 

En viktig aspekt på varför just dessa organisato riska fält valdes är fäl
tens styrka. Eftersom avhandlingens syfre är att studera institutionella be
tingelser är det viktigt att dessa är lätta ait urskilja, vilket är lättare i en stark 
institutionell miljö. Tidigare erfarenheter och studier av de bägge fälten sa 
oss att både kommunal verksamhet och teknisk konsultverksamhet funge
rar under relativt tydliga institutionella betingelser. 

En andra viktig aspekt gäller den allmänna accessen till organisa tion
erna i fältet. Under urvalsarbetet förkastades t.ex. ett fält som till en början 
bedömdes som intressant - datakonsultbranschen. Ett flertal företag i bran
schen tackade nej till att delta varför det blev svårt att få ett optimalt urval 
av enskilda organisationer inom fältet. Orsaken till det bris tande intresset 
från datakonsultföretag var framförallt att de inte hade tid a tt delta. I de 
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valda fälten fanns inga större problem när det gällde att få organisationer
na att delta i studien. 

Urval av fallorganisationer 

Det andra ställningstagandet, vad gäller urvalet, är hur många fallorgani
sationer som är lämpligt att studera. Denna studie är uppbyggd på tre fall 
i varje fält. Tanken med att välja tre fall i varje fält är att man ska uppnå en 
god bild av fältet. Ambitionen är att kunna jämföra de två organisatoriska 
fälten med avseende på det organisatoriska lärandet. Det är därför av cen
tral betydelse att kunna ge en god bild av varje enskilt fält. Detta ska dock 
vägas mot risken med alltför ytliga bilder av var je enskilt fall, en risk som 
kan uppstå om alltför många fall studeras i varje fält. 

Hur många fall som väljs är beroende av hur många som krävs för att 
bidra till en trovärdig teoriutveckling. Att enbart välja ett fall är mycket osä
kert eftersom bilden av det organisatoriska fältet endast kommer att base
ras på en iakttagelse. Två fall är en bättre grund för att lyckas skapa en tro
värdig teori. Två fall ger goda möjligheter att behålla ett djup samtidigt som 
bilden av fältet fördjupas. Det finns dock fortfarande en risk at t något av 
fallen är alltför specifikt. För att undvika detta så har istället tre fall valts. 
Därigenom har man undvikit att vilseledas p.g.a. att man råkat få ett 
olämpligt, mycket specifikt fall i sitt urval. Visar det sig att det utifrån det 
antal fall m an bestämt sig för inte lyckas skapa en trovärdig teori måste 
ytterligare fall väljas (se t.ex. Glaser &c Strauss, 1967:61f resonemang kring 
mättnad). 

I dett a arbete har tre fall inom varje organisatoriskt fält visat mycket 
tydliga mönster. D et är stora likheter inom grupperna och tydliga skillna
der mellan grupperna. När det gäller båda de studerade grupperna av orga
nisationer har en mättnad uppnåtts efter tre fall. Detta samtidigt som för
delarna med fallstudiemetodiken inte försvunnit. Risken med ytterligare fall 
i varje fält är att bilden av varje fall blir alltmer ytlig. Dessutom är det inte 
säkert att ytterligare fall bidrar substantiellt till beskrivningen av fältet. 

Nästa fråga blir vilka fallorga nisationer som ska väljas i de två fälten. 
Ett första urvalskriterium gäller storleken på organisationen - mätt i antal 
hierarkiska nivåer. En av de variabler som studeras är spridningen av före
ställningar i organisationen. Det bör vara av större intresse att studera 
spridningen i organisat ioner som har flera hierarkiska nivåer. Analysmate
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rialet blir rikare genom att flera nivåer studeras. Det väcker bl.a. frågor 
kring hur lärande sker över flera nivåer. En studi e av organisationer med 
flera hierarkiska nivåer bedömdes därför som intressantare ur ett organisa
toriskt lärandeperspektiv. 

Samtidigt får inte organisationerna vara alltför stora, vilket skulle för
svåra möjligheterna att ge en god bild av varje organisation. I denna studie 
har en undre gräns av 1 000 anställda satts. Organisationer i storl eksord
ningen 1 000 anställda tillfredsställer vanligen kravet på flera hierarkisk a 
nivåer. Storleken kräver ett antal nivåer för att kontrollfunktionen inte ska 
bli ohanterlig. Ambitionen har i övrigt varit att inte välja allt för stora orga
nisationer. 

För de tekniska konsulterna innebär den undre gränsen att populatio-
nen minskar till fyra företag, nämligen de fyra största, som alla har mellan 
1 000 och 2 000 anställda. Ett av dessa har en delvis annan inriktning vil
ket innebär att det enbart finns tre stycken kvar - J&W, VBB-gruppen och 
SCC. Dessa tre företag är med i studien. 

Urvalet när det gäller kommuner blir betydligt större än för de tekniska 
konsultföretagen. Gruppen av kommuner med mer än 1 000 anställda är 
mycket stor. För att göra ett rimligt urval av tre organisationer ur denna 
grupp krävs ytterligare kriterier. Ett viktigt sådant är aktivitet, vilket h är 
handlar om att organisationen under de tre senaste åren initierat stora om-
orienteringsprojekt. När det gäller de tekniska konsultföretagen har alla tre 
genomfört stora omorienteringsprojekt under 1990-talets första år. De till
fredsställer alltså både storleks- och aktivitetskriterierna. 

När det gäller kommunerna gjordes en genomgång av sekundärmate
rial, med avsikten att kartlägga vilka kommuner som nyligen startat stora 
omorienteringsprojekt. I denna studie bedömdes ungefär tio kommuner 
som intressanta. Alla dessa tillfredsställde också storlekskriteriet. Valet mel
lan dessa tio kommuner bör sedan tillfredsställa krav på god access, samt 
forskningsekonomi. Kontakter har tagits med fem av dessa (Sollentuna, 
Täby, Nacka, Botkyrka och Solna). Det slutliga valet föll p å Nacka, Bot
kyrka och Solna. Alla dessa tre kommuner var, vid urvalstillfället, mitt uppe 
i strategiska omorienteringsprojekt som berörde hela organisationen. 

Urval av respondenter i de olika fallorganisationerna 

Det sista ställningstagandet, när det gäller urvalet, är vilka som ska inter
vjuas i de olika fallen. Studien fokuserar dels på spridningen av föreställ

40 



ningar och dels på homogeniteten. För att kunna studera detta krävs att 
man studerar alla hierarkiska nivåer i organisationerna. 

I detta arbete har intervjuer utförts i en förvaltning i kommunerna och 
i ett dotterbolag i de tekniska konsultföretagen. Intervjuer har genomförts 
på samliga hierarkiska nivåer, från koncernledningen till lokalkontor i de 
tekniska konsultföretagen och från kommunledning till servicehus eller 
motsvarande i kommunerna. Vilket do tterbolag/förvaltning som valts är 
beroende av vilken del av verksamheten som i stor utsträckning berörts av 
omorienteringen. I kommunerna är det främst den sociala sektorn som 
berörts och inom de tekniska konsultföretagen är det WS-verksamheten 
för VBB och ScandiaConsult. I det tredje tekniska konsultföretaget, J&cW, 
är det byggverksamheten som visade sig vara mest intressant. 

För att undvika att någon av de intervjuade inte är representativ för sin 
grupp har minst två personer intervjuats på varje hierarkisk nivå. Sam
mantaget har 80 intervjuer gjorts i de sex organisationerna. Antalet inter
vjuer per organisation skiljer sig å t mellan organisationerna beroende på 
vilken organi satorisk uppbyggnad de har. An talet intervjuer har följande 
fördelning mellan organisationerna VBB (8 intervjuer), SCC (8 intervjuer), 
J&W (11 intervjuer), Botkyrka (17 intervjuer), Nacka (22 intervjuer) och 
Solna (14 intervjuer). 

Praktiskt tillvägagångssätt vid den empiriska studien 

Det huvudsakliga datamaterialet för den empiriska studien består av inter
vjuer med olika befattningshavare i de sex valda organisationerna. Till detta 
kommer också sekundärmaterial som producerats i nämnda organisationer. 
I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet vid intervjuerna. Vidare beskrivs 
också det sekundärmaterial som använts, samt källkritiska principer som 
iakttagits. 

Studien har i den tidigare diskussionen karaktäriserats som en förståel-
seinriktad, kvalitativ studie, med användande av en fallstudiemetod. Dessa 
val går alla tillbaka på den problemställning som studien bygger p å. De 
gjorda valen återverkar också på hur den konkreta datainsamling sker, dvs. 
i första hand intervjuteknik. 

När man använder sig av intervjuteknik är det viktigt att forskaren ska
par ett förtroende hos aktörerna i de valda organisationerna. I denna stu-
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die har en stor mängd intervjuer genomförts på olika nivåer i organisat io
nen. Detta innebär att intervjuer gjorts med helt olika kategorier av män
niskor. Det är då viktigt att man som forskare tar hänsyn till att det är män
niskor med egna intressen, rättigheter och känslor man gör intervjuer med 
(Spradley, 1979:34ff). Respondenterna får inte vara rädda för att man ska 
använda deras svar emot dem i olika intressetvister. Forskaren måste upp
rätta ett förtroende hos respondenterna, för att möjligöra god access. 

För att upprätta förtroende till aktör er i de organisationer som valts i 
denna studie har följande tillvägagångssätt använts. Initiait har skriftligt 
material skickats ut till ledningen kring vilket syfte studien har, uppläggning 
etc. Därefter har vi, i vissa fa ll, muntligt presenterat oss och vår studie för 
ledningen. I samtliga fall har de efter detta varit mycket tillmötesgående och 
hjälpsamma. 

Det är dock inte enbart hos ledningen det är viktigt att uppnå ett för
troende. Det krävs vid varje ny kontakt att man upprättar ett personligt för
troende (Lincoln &c Guba, 1985:256f). När intervjuerna genomförts har vi 
därför alltid börjat med att presentera oss och syftet med studien och tyd
ligt markerat att det inte är ett uppdrag ifrån ledningen. Samtliga respon-
denter har också fått ta del av det avsnitt som handlar om deras organisa
tion. De har på så s ätt både kunnat korrigera eventuella felaktighet i be
skrivningen av organisationen och kommentera citat. 

En viktig del av detta förtroendeskapande utgör också anonymiseringen 
av intervjucitat i fallen. Det framgår inte av framställningen vilken enskild 
aktör som gjort en viss utsag a, utan endast vilken nivå och aktörsgrupp 
utsagan representerar. Intervjumaterialet har också behandlats konfidenti
ellt i så m otto att intervjuband eller utskrifter inte lämnats ut till fallorga
nisationerna. Vid intervjutillfällena har vi ock så redogjort för hur fallbe
skrivningarna anonymiserats. Sammantaget har dessa förtroendeskapande 
åtgärder möjliggjort att alla intervjuer kunnat spelas in med bandspelare. 

Det främsta syftet med intervjustudien är att fånga upp aktörsberättelser 
kring de aktuella omorienteringsprojekten. Intervjuerna syftar till att pro
ducera så oprovocerade berättelser som möjligt. Med oprovocerad avses här 
närmast att det är respondenternas eget språkbruk som i så stor utsträck
ning som möjligt ska slå igenom i intervjuerna (Spradley, 1979:18f). Inter
vjuarens roll är närmast att leda respondenterna in på vissa övergripande te
man - att få dem att tala om de aktuella omorienteringsprojekten. 

Nu är det i det närmaste ogörligt att få fram en helt oprovocerad bild 
av respondenternas föreställningar. Forskaren kan knappast vara helt 
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objektiv i den bemärkelsen. Det ska snarare ses som en ambition vid varje 
intervjutillfälle, att undvika att styra respondenten allt för mycket. Det blir 
viktigt att undvika att lägga ord i munnen på respondenterna, och att istäl
let försöka få fram deras eget språkbruk i så stor utsträckning som möjligt. 
Samtidigt måste forskaren leda intervjun in på vissa teman, inte minst för 
att kunna göra jämförelser mella n olika aktörer men också mellan olika 
organisationer. 

Detta innebär en avvägning mellan att, å ena sidan, ge respondenterna 
fullständig frihet att uttrycka "sina" berättelser och, å andra sidan, att följa 
en strikt intervjuguide. Intervjuerna i denna studie kan karaktäriseras som 
semistrukturerade. Med detta avses att det finns en, i förväg uppgjord, inter
vjuguide som innehåller olika frågeområden, men att det i intervjun ges stor 
frihet att följa respondenternas språkbruk (se bilaga 1). 

För vår del har det t.ex. inneburit att vi istället för att fråga direkt om 
de olika, namngivna, omorienteringsprojekten har ställt indirekta frågor 
kring förändring av verksamheten. Respondenterna har inledningsvis själ
va fått berätta om vilka omorienteringsprojekt som genomförts, utan att vi 
styrt in dem på något specificerat projekt. I de allra flesta fal l ha r respon
denterna tämligen omgående kommit in på de studerade omorienterings
projekten, även om beskrivningarna kan skilja sig mycket mellan olika ak
törsgrupper. 

Vi har också undvikit att använda begrepp som är hämtade från initia
tivtagarna till projekten (dvs. ledningen). Poängen med detta är att respon
denterna själva f år namnge omorienteringsprojekten. Därigenom ges en 
bild av hur föreställningar spridits i organisationen och hur homogena dessa 
är. D et ger också en bild av vad respondenterna uppfattar som centrala 
aspekter på projekten. 

Aktörsberättelserna är viktiga i så motto att de ger en bild av före
ställningarna på olika nivåer i o rganisationerna. Aktörsberättelserna blir 
den primära källan till föreställningarna, och därmed också till det organi
satoriska lärandet. I det avslutande avsnittet av kapitlet diskuteras hur 
aktörsberättelserna analyseras för att ge en bild av föreställningar. 

Intervjuerna utgör den primära datakällan i den empiriska studien, men 
för att komplettera dessa har också ett omfattande sekundärmaterial sam
lats in. Sekundärmaterialets uppgift har i första hand varit att säkerställa 
den historiska beskrivningen av omorienteringsprojekten i de sex organisa
tionerna. Vissa delar av sekundärmaterialet har också använts för att pröva 
aktörsutsagor. 
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Sekundärmaterialet spelar därför en viktigt källkritiskt roll. Vi har 
använt oss av Torstendahls källkritiska principer (Torstendahl, 1966:89ff). 
Detta innebär för vår del att vi sträva t efter a tt få tag i samtida källor. Ju 
längre från en händelse källan är desto mindre värd är den, vilket gällt både 
muntliga och skriftliga källor. Vid den allmänna beskrivningen av organi
sationerna har sakpåståenden i första hand belagts med protokoll och 
andra samtida, äkta dokument. I den mån en intervjukälla stått mot ett pro
tokoll i en viss sakfråga har protokollet getts störst trovärdighet. 

Sekundärmaterial som använts är framförallt beslutsdokument och pro
tokoll. Detta material är viktigt för att kartlägga det historiska förloppet i 
omorienteringsprojekten. De visar också vilka viktigare händelser som ut
tryckts i formella beslut. Viktiga dokument är också årsredovisningar och 
andra ekonomiska sammanställningar som tagits fram i organisa tionerna. 
I viss utsträ ckning har också budgetdokument använts för att kartlägga 
händelseförlopp. 

En betydelsefull roll spelar också informationsmaterial som producerats 
internt, antingen riktat mot den egna personalen eller mot omgivningen (t.ex. 
kunder). Detta material är ofta tendentiöst i så motto att det producerats med 
vissa, riktade syften. Samtidigt kan ledningens föreställningar komma fram 
på ett tydligt sätt i dessa dokument. Språkbruket i informationsmaterial kan 
spegla vissa gemensamma föreställningar, inte minst normativa delar av före
ställningarna. Så har t.ex. informationsmaterial använts för att fånga upp led
ningens ambitioner med de olika omorienteringsprojekten. 

Beskrivning av den empiriska analysen 

I detta avsnitt beskrivs och diskuteras hur det empiriska materialet analy
seras och hur en teori över organisatoriskt lärande genereras. Avsikten med 
arbetet är, som tidigare beskrivits, att skapa förståelse för hur organisato
riskt lärande uppstår och hur det påverkas av institutionella betingelser. 
Studiens kunskapsmål är att vidga förståelsen för fenomenet organisato
riskt lärande. I detta ligger en ambition att bidra med teoriutveckling inom 
området organisatoriskt lärande. Den förståelse som kan uppnås i de empi
riska studierna måste därmed kläs i teoretiska termer. Av avgörande bety
delse för att skapa trovärdighet i tillvägagångssättet o ch möjligheterna att 
uppfylla det teor iutvecklande syftet är hur det empiriska materialet tillva
ratas och analyseras. 
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I detta arbete undersöks två grupper av organisationer (tekniska kon
sultföretag och kommuner) med avseende på hur de organisatoriska lär
processerna ser ut. Empiriskt undersöks konkreta omorienteringsprojekt 
som genomförts i de sex organisationerna. Jämförelsen mellan de två grup
perna av organisationer motiveras av den teoretiska förföreställningen att 
de institutionella betingelserna för lärande skiljer sig åt mellan olika fält av 
organisationer - man utgör olika lärandekulturer. 

Den syn på organisatoriskt lärande som introducerades i inlednings
kapitlet bygger på tanken att lärandet kan ses som en social meningsska-
pande process. Det är dessutom en meningsskapande process som påverkas 
av institutionella betingelser i och utanför den egna organisationen. Vi 
menar att tekniska konsultföretag och kommuner illustrerar två fundamen
talt olika lärandekulturer, beroende på dessa skillnader i institutionella be
tingelser. Frågan för detta avsnitt är hur man empiriskt ska kunna ge en god 
bild av detta meningsskapande, samt hur detta kan säga något om organi
satoriskt lärande. 

Lärande har inledningsvis definierats i termer av förändrade föreställ
ningar i organisationer. De studerade organisationerna har alla genomfört 
omfattande omorienteringsprojekt, som berör stora delar av organisatio
nerna. Det är frågan om projekt som i varierande utsträckning är föreställ-
ningsmässigt nya för aktörer i org anisationerna. Begreppet lärandekultur 
beskriver i det sammanhanget den kontext där det sociala meningsskapan
de kring omorienteringsprojekten sker, och därmed också förutsättningarna 
för att ändra föreställningar. I denna del av metodkapitlet diskuteras, me
todmässigt, det analysarbete som ska leda fram till en bild a v hur de me
ningsskapande processerna ser ut i de två grupperna av organisationer, och 
hur det därigenom skapas föreställningar kring omorienteringsprojekten. 
Vidare analyseras hur de meningsskapande processerna skiljer sig åt bero
ende på de institutionella betingelserna. 

Den empiriska analysen går igenom tre steg, med en successivt ökande 
abstraktionsgrad. I de t första steget an alyseras varje fall f ör sig. I d e två 
empiriska kapitlen (7 & c 8) beskrivs organisation erna och omorienterings
projekten. Varje sådan fallbeskrivning avslutas med en tematisk analys och 
en datasammanfattning (se nä sta avsnitt). I detta analyssteg är beskriv
ningsfokus fortfarande den enskilda organisationen, och föreställningar 
kring omorienteringsprojekten i densamma. 

I de t andra steget sker en jämförelse mellan de tre organisationerna i 
samma fält. Syftet med denna analys är att finna gemensamma mönster i 
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organisationerna som befinner sig i samma fält. Utifrån denna analys kan 
man sedan uttala sig om meningsskapande i fältet. De mönster man finner 
hos samtliga organisationer har på något vis förmedlats genom fältet 
(denna analys genomförs till viss del i empirikapitlen 7 & 8 och avslutas i 
analyskapitel 9). 

I det tredje steget inleds en jämförelse mellan de två grupperna av orga
nisationer. Syftet med denna analys är att fånga lärandekulturen i de två fäl
ten. Denna jämförande analys genomförs i kapitel 9 (se vidare avsnittet 
nedan om den jämförande analysen). 

Tematisk analys av aktörsföreställningar 

Utgångspunkten för den tematiska analysen är frågan hur föreställningar 
kring omorienteringsprojekt formuleras och sprids i den enskilda organisa
tionen. Denna första analys av det empiriska materialet görs i varje enskild 
organisation och kan då beskrivas som fallnära. Den fallnära analysen blir, 
med nödvändighet, nära kopplad till hur fallbeskrivningen ser ut. Varje en
skild fallbeskrivning är avsedd att ge en bild av olika ak törsgruppers före
ställningar kring de aktuella omorienteringsprojekten. 

Utgångspunkten för att beskriva föreställningar kring omorientering tas 
i den, av ledningen, uttalade avsikten med förändringarna. Motiven till 
denna utgångspunkt är flerfaldiga. För det första tas initiativen till stora 
omorienteringsprojekt i no rmalfallet av ledningen. Ledningen har därmed 
stor möjlighet att påverka utseendet på det projekt som sedan ska möta 
organisationen. Tidsmässigt speglar också ledningens utgångspunkter star
ten av projekten. 

För det andra är ledningen, i normalfallet, den aktörsgrupp som har den 
starkaste makten att initiera och driva omorienteringsprojekt. Ledningens 
föreställningar återfinns inte bara i de beslut som tas i olika ledningsorgan, 
utan också i den övergripande information som går ut till aktörer i organi
sationen. Sammantaget innebär detta att de omorienteringsprojekt som 
man möter ute i organi sationen i viktiga stycken initi erats och formats av 
ledningen. Det bör då vara relevant att ta utgångspunkten i dessa lednings-
formulerade initiativ. Det bör dock observeras att denna utgångspunkt inte 
innebär något ställningstagande vad gäller hur initiativen mottas ute i orga
nisationen. 

Genom att följa ledningsformulerade initiativ genom organisationen ges 
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en bild av graden av homogenitet i föreställningarna. Delar man hos olika 
aktörsgrupper ledningens språkbruk; är det samma företeelser man beskri
ver; lägger man samma innebörd i viktiga beg repp som används; ger man 
samma argument för och emot olika insatser; har man samma emotionella 
förhållningssätt till olika delar av omorienteringsprojekten; osv? 

Nära kopplat till frågan om hur homogena föreställningarna är i orga
nisationen är också frågan om spridningen. Det är inte bara intressant att 
konstatera att man antingen delar eller inte delar ledningens föreställning
ar. De t ä r också intressant a tt studera hur denna homogenitet respektive 
brist på homogenitet uppkommit. Hur långt har föreställningarna spridits; 
var i organisationen finns motstånd mot förändringarna; hur har ledningen 
gått tillväga för att sprida föreställningar, osv? 

Homogeniteten i föreställningar kan sägas handla om innebörder, dvs. 
vilken mening aktörer lägger i olika fenomen. Spridning, å andra sidan, 
handlar om omfattningen av föreställningarna. Ju större spridning, desto 
fler känner till ledningens begreppsarsenal. I den tematiska analysen stude
ras därför både hur många som känner till en viss föreställning, men också 
vilka in nebörder man lägger i d en. Inte minst förekomsten av skilda me
ningstilldelningar hos olika aktörsgrupper kan vara problematiskt ur ett 
lärandeperspektiv. 

Det ska observeras att de två dimensionerna inte behöver följa varan
dra i så m otto att en hög homogenitet alltid följs av en hög spridning och 
vice versa. Det kan mycket väl vara så a tt ledningen lyckats sprida infor
mation om ett visst o morienteringsprojekt, men att vissa aktörsgrupper 
trots det är starkt kritiska till det eller lägger en helt annan innebörd i de t. 
Spridningen är i det fallet hög, medan homogeniteteten är lägre. 

Homogeniteten är också ett flerdimensionellt b egrepp. Homogenitet i 
föreställningar kan dels avse vilka innebörder aktörer lägger i begrepp, för
eteelser, händelser, m.m. I de t fallet berör homogeniteten kognitiva aspek
ter av föreställningar, vad vi ska kalla sakinnehållet. Homogeniteten avser 
också emotionella förhållningssätt till företeelser i orga nisationerna. I den 
tematiska analysen, som ska beskrivas nedan, analyseras både sakinnehåll 
och emotionella förhållningssätt. 

Den fallnära analysen i kapitel 7 och 8 följer en enkel struktur. I model
len nedan visas schematiskt de tre steg som den fallnära datapresentationen 
och analysen följer. 
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Beskrivning av homogenitet 
och spridning 

Aktörsbaserad beskrivning 
av föreställningar i te matiska termer 

Beskrivning av organisation 
och kronologisk beskrivning 

av omorienteringsprojekt 

Figur 3. Tre steg i den fallnära analysen. 

Utgångspunkten tas i en allmän beskrivning av organisationen och de 
genomförda omorienteringsprojekten. Genom att utgångspunkten tas i de 
av ledningen formulerade initiativen undviks till viss del problemet med att 
definiera vad som är omorienteringsprojekten. Denna beskrivning följer en 
strikt kronologisk ordning och baseras, förutom intervjuer med organisa
tionsledningarna, på beslutsdokument, interna utredningar, konsultrappor
ter, årsredovisningar, budgetdokument, samt övrigt informationsmaterial. 

Respondenter på olika nivåer har sedan konfronterats med dessa led
ningsinitiativ. Vi beskrev ova n hur intervjuerna utformats som samtal där 
respondenterna givits möjligheter att tala fritt om omorienteringsprojekten. 
Den fallnära analysen tar fasta på att beskriva de föreställningar som finns 
hos olika aktörsgrupper i de aktuella organisationerna, med avseende på 
homogenitet och spridning. 

Hos olika aktörsgrupper formas mer eller min dre samstämmiga berät
telser kri ng de aktuella omorienteringsprojekten. Det är dessa berättelser 
som står i centrum av den tematiska analysen. Genom en beskrivning och 
analys av dessa berättelser fångas de olika aktörsgruppernas föreställning
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ar. Dessa berättelser, eller rättare sagt utsagor, tillmäter vi ett stort värde när 
det gäller att fånga föreställningar. De analyseras med hjälp av en s.k. nar-
rativ analys (Czarniawska-Joerges, 1992:22ff; Sköldberg, 1991:221ff). Denna 
narrativa analys försöker spåra övergripande teman och sammanhängande 
analyser och inställningar hos de olika aktörsgrupperna. 

Narrativ analys är en analys av språket, hur vi talar om vår verklighet. 
Det speglar uppfattningen att vårt sätt att tala om vår verklighet kan ge en 
bild av våra föreställningar. Olika aktörers föreställningar kan därför spå
ras i de berättelser de förmedlar vid intervjuerna. Ambitionen vid intervju
tillfällena har också varit att få så oprovocerade berättelser som möjligt, så 
att subjektens föreställningar ska bli synliga. 

Det narrativa sättet att analysera texter (talade eller skrivna) är hämtat 
bl.a. från socialantropologin, där man försöker fånga sätt att tänka som är 
karakteristiska för en grupp människor. Bilden av s pråket blir här annor
lunda än i traditionella lingvistiska synsätt med uttalade intressen för språ
ket som ett grammatiskt system. Här analyseras språket som en diskurs, 
som något som speglar aktörernas föreställningsvärld (Urban, 1991 :lff). 
Det är det talade, använda språket och inte språket som ett system av regler 
som är intressant. Där skiljer sig de n narrativa analysen t.ex. från struk-
turalismens syn på språket som ett system fristående från den unika situa
tionen där det används. 

Den narrativa analysen ligger nära den syn p å organisatoriskt lärande 
som här företräds, där lärandet beskrivs i termer av ett socialt meningsska-
pande. Genom den narrativa analysen försöker vi fånga meningsskapandet 
i de sex organisationerna. 

Hur ska då språkbruket studeras för att ge en bild av de gemensamma 
föreställningar som finns i olika grupper av människor? Det empiriska 
materialet utgörs framförallt av intervjuer där respondenterna får tala om 
de aktuella omorienteringsprojekten, men också allmänt om den egna 
organisationen. Språkbruksanalysen tar fasta på hur man talar om omori
enteringsprojekten på olika nivåer, mellan olika intressen och mellan olika 
aktörer. Genom att studera språket och därigenom föreställningarna på 
olika nivåer i organisationerna får man en bild av i vilken utsträckning det 
skett förändringar av tidigare föreställningar, dvs. hur stort det organisato
riska lärandet varit. Till det empiriska materialet hör också olika former av 
skriftliga dokument som genomgår samma analys. 

Vi ska här diskutera tre aspekter på språkbruket - objekt, begrepp och 
teman (Foucault, 1972:38ff). En första aspekt på språkbruket blir då vilka 
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objekt respondenterna talar om. Talar man om samma omorienterings-
projekt, eller finns det skillnader mellan olika grupper i vad det är man talar 
om? Lyfter man fram olika delar av ett större omorienteringsprojekt? En 
analys av objekten ger därmed en bild av vad olika grupper ser som viktigt. 
Man talar helt enkelt om olika saker, olika objekt. 

Nästa steg blir att analysera begrepp som används. Det är inte givet att 
man använder samma begrepp för att tala om ett och samma objekt. Olika 
grupper i en organisation kan använda olika begrepp för att beskriva et t 
visst objekt. En decentraliseringssatsning kan t.ex. av ledningen beskrivas i 
motivationstermer, av ekonomer i rationalise ringstermer och av verksam
hetsföreträdare i makttermer. De olika begrepp man använder kan tyda på 
fundamentala skillnader i föreställningar kring de aktuella omorienterings-
projekten. En analys av begreppsanvändning blir därför ett viktigt redskap 
för att beskriva föreställningar i organisationerna. 

Omvänt kan samma begrepp komma att avse mycket olika företeelser i 
en och samma organisation. Betydelserna man lägger i begreppe n kan allt
så skilja sig åt. Analysen av vilka begrepp som används, och hur de används, 
kan sedan utvecklas för att dokumentera mer sammanhängande teman som 
återfinns i o rganisationerna. Teman utgörs av mer sammanhängande ut
sagor i form av påståenden, små berättelser, återkommande analyser och 
slutsatser, men också av mer sammanhängande och omfattande beskriv
ningar av organisationen och omorienteringsprojekten. 

Utsagorna kring ett tema kan spänna över ett vitt fält, från mycket sak
liga beskrivningar av ett visst skeende, över emotionellt laddade uttryck, till 
abstrakta idéer av mytkaraktär. De kan därmed gå från att vara enkla 
beskrivningar av vad som de facto hänt, till att beskriva lösa förhoppningar 
om vad som skulle kunna hända. 

Sammanfattningsvis ger en analys av språkbruket i de empiriska fallen 
en möjlighet a tt göra en första strukturering av utsagor. Den lyfter i d en 
meningen fram mer framträdande objekt, begrepp och teman som visar på 
likheter och skillnader i föreställningar i organisationerna, vilket hjälper oss 
att förstå det organisatoriska lärandet i organisationen. Språkbruket säger 
dock i sig inget om vilka förhållningssätt man har till de aktuella omorien
teringsprojekten. För att klargöra detta måste också emotionella och sakli
ga förhållningssätt till omorienteringsprojekten undersökas. 

Hur ska man då praktiskt gå tillväga för att skapa sig en uppfattning 
om de olika aktörsgruppernas föreställningar kring ternana? I denna studie 
har vi karaktäriserat utsagorna genom att dela upp dem i sak- och inställ
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ningsuttalanden. De senare uttalandena har dessutom delats upp i positiva 
respektive negativa. Dessutom har antalet utsagor räknats för varje aktörs
grupp och tema. Detta har sedan visualiserats i en tabell efter varje tema (se 
figur 4 ). 

Figurens hu vuduppgift är att på ett tydligt sät t redovisa aktörsgrup
pernas utsagor. På vänster sida i figuren nämns de olika aktörsgruppernas 
namn exempelvis politiker och kommunledning, ledning socialförvaltning, 
beställarkontor osv. Den första kolumnen beskriver frekv ens, dvs. antal 
utsagor kring det aktuella temat. Det är intressant att konstatera hur många 
gånger varje aktörsgrupp uttalat sig kring temat. Det visar vilket genomslag 
temat har haft hos den aktuella aktörsgruppen. Det säger dock inget om vad 
man sagt, vilken mening som lagts i utsagan. 

Den andra kolumnen beskriver sakinnehåll, dvs. antal utsagor som 
enbart beskrivit te mat utan att ta ställning till hu ruvida det är bra eller 
dåligt. Det gäller utsagor där respondenterna beskriver tillvägagångsätt, 
arbetsmetoder etc. Den tredje kolumnen är inställning, vilken är uppdelad 
i två delar. En positiv del dä r utsagor som på ett positivt sätt berör temat 
finns och en negativ del där de negativa utsagorna återfinns. Tabellerna fyl
ler en trovärdighetsskapande funktion i de två empiriska kapitlen. De gör 
det möjligt för läsaren att bedöma hur pass trovärdig den tematiska analy
sen är. Det som inte visas i tabellerna är de olika tolkningar av temat som 
ges av aktörsgrupperna. Denna analys sker dock i texten kring varje tema. 

Frekvens Sakinnehåll Inställning 
Positiv Negativ 

Aktörsgrupp I 

Aktörsgrupp 2 

Aktörsgrupp 3 

Aktörsgrupp 4 

Aktörsgrupp 5 

Figur 4. Exempel på hur tabellerna ser ut i empirikapitlen. 
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Klassificeringen av utsagor gick till på följande sätt. Utsagorna delades upp 
i två grupper; en med enbart sakinnehåll och en med åsikter kring temat 
(positiva eller negativa). För det mesta var det enkelt att göra denna upp
delning medan det i vissa undantags fall var problematiskt. För att ytterli
gare förtydliga hur uppdelningen skett visas nedan ett par typiska citat för 
de bägge grupperna. Det första exemplet är ett uttalande som klassificerats 
som sakinnehåll. Det finns inte några emotionella förhållningssätt uttryck
ta i citatet. 

Ja, under tiden 2/7 -92 fram till 1/10 -93, då var vi Installationstek
nik och då var det alltså egentligen fyra bolag som mixtrats ihop. Så 
det var både el och VVS och kyl och styr. 

Det andra citatet är klassificerat som ett inställningsuttalande, som i detta 
fall är ett negativt. För att klassificeras som ett inställningsuttalande krävs 
att uttalandet innehåller en åsikt kring temat, 

det är inte bra det här att det är olika personer som gör olika saker 
till samma människa, en som sköter städ och sen kommer nästa och 
gör handling och den tredje lagar mat. 

De uttalanden som var svåra att klassificera rörde de som hade både en posi
tiv och en negativ del. För att lösa detta delades dessa uttalanden upp i två 
uttalanden där det ena klassificerades som positivt och det andra som nega
tivt. Ett uttalande som delats upp är följande citat. 

]a, det känns bra faktiskt. Det är slitsamt på ett sätt, men å andra 
sidan är det spännande också att se hur mycket man orkar, vad man 
klarar av. Det är både och. 

De utsagor som genererats undergår sedan en analys med avseende på ho
mogenitet. Homogeniteten kan då avse sakliga beskrivningar av skeenden, 
mål och liknande. En analys av dessa sakligt orienterade utsagor ger en bild 
av hur olika aktörsgrupper uppfattar omorienteringsprojekten. Homogeni
teten avser också vilken inställning olika grupper har till projekten. 

Den tematiska analysen bygger på ställningstagandet att föreställningar 
hos individer och grupper av individer uppvisar ett tämligen stort mått av 
samstämmighet. Med detta menas inte att föreställningar är befriade från 
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logiska motsägelser och andra inkonsistenser, utan snarare att det i före 
ställningarna går att spåra en hel del sammanhängande teman, ställnings
taganden och analyser. 

Den fallnära analysen riktar därför in sig mot likheter i föreställningar 
på olika nivåer i fa llorganisationerna. Den riktar in sig p å teman som är 
gemensamma över aktörsgrupper. Därmed ges en bild a v hur homogena 
föreställningarna är i organisationen och hur väl ledningen spritt föreställ
ningar. 

Ur denna fallnära analys kommer således ett antal teman som har vari
erande spridning i organisationen. Vissa teman kan man tänka sig går ige
nom hela organisationen, medan andra teman är intimt kopplade till någon 
aktörsgrupp. I vissa fall kan det rentav mynna ut i konflikter mellan aktörs
grupper. Denna narrativa/tematiska analys ger en bild av förestä llningar i 
varje fallorganisation. Därmed finns ett bearbetat dataunderlag för att 
karaktärisera lärandekulturen i v art och ett av fallen, i termer av homo
genitet och spridning. 

De olika teman som återfinns i vart och ett av de sex fallen, har genere
rats via en induktiv process. En första kodning av bandutskrifter av inter
vjuer har gjorts med avsikt att spåra begreppsanvändning. Ett sökande har 
därvid skett efter begrepp som återkommit mer frekvent hos olika aktörs
grupper. Begrepp som endast återkommer någon enstaka gång har bedömts 
som mindre signifikanta när det gäller att spåra föreställningar. Varje 
begrepp som bedömts som intressant har givits en egen nummerkod, för att 
underlätta det fortsatta handhavandet av materialet. 

Genom att intervjuerna hållits i f orm av semistrukturerade intervjuer, 
eller snarare samtal, med respondenterna, ökar sannolikheten att dessa 
berör teman som de anser centrala i samband med omorienteringsprojek-
ten. Valet av intervju- och analysteknik bygger i de t sammanhanget på att 
individer tenderar att tala om saker som de anser viktiga om de ges en fri
het att välja infallsvinklar. 

De olika begreppen har i nästa steg delats in i grupper av begrepp med 
inbördes samband. Så har t.ex. begrepp som kostnadsminskning, rationali
sering, b esparing bedömts som liknande, varför de hänförts till ett t ema. 
Genom en sådan process där samband mellan olika begrepp sökts, har ett 
mindre antal teman dykt upp. Det ska dock pointeras att alla begrepp och 
teman handlar om de genomförda omorienteringsprojekten, och i den 
meningen är styrda av forskarna. 

Vid sökandet efter teman har vi inriktat oss på stora övergripande 
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teman. Temat har, för denna studie, varit ett sätt att gruppera begrepp och 
objekt för att därigenom studera meningsskapandet i o rganisationen. Det 
finns därför ingen mening med att sträva efter att finna så många teman som 
möjligt eller en stor mängd undergrupper. Istället är det av betydelse att 
finna tydliga, distinkta teman. 

Varje tema ha r sedan givits en färgkod och en ny genomgång av inter
vjumaterialet har gjorts. Resultatet av denna genomgång har blivit en sam
ling utsagor kring de olika ternana. Dessa utsagor har sedan bildat utgångs
punkten för en bedömning av homogeniteten i föreställningar. Spridningen 
har bedömts genom att frekvenser av utsagor har sammanställts för varje 
tema och för varje aktörsgrupp. 

Jämförande analys mellan organisationerna i samma grupp och mellan de två 
grupperna av organisationer 

Det första analyssteget är fallnära i d en meningen att varje organisation 
analyseras för sig, utifrån ett internt perspektiv. I det andra analyssteget sker 
en jämförelse mellan org anisationerna i samma grupp. I det tredje analys
steget, som i stor utsträckning vävs ihop med det andra, (kapitel 9) vidgas 
perspektivet till att gälla en jämförelse mellan de två grupperna av organi
sationer. Det innebär att analysen inte bara täcker den enskilda organisa
tionen, utan också gäller det organisatoriska fält den verkar i. 

En viktig teoretisk utgångspunkt för arbetet är att det organisatoriska 
lärandet skiljer sig åt beroende på vilka institutionella betingelser man ver
kar under. Inom ramen för ett starkt organisatoriskt fält bör organisationer 
uppvisa likheter i det organisatoriska lärandet. Frågan för det andra ana
lyssteget är därför om det finns likheter mellan de tre kommunerna, respek
tive mellan de tre tekniska konsultföretagen. Slutligen blir det intressant att 
i det tredje analyssteget svara på frågan huruvida det är befogat att tala om 
två distinkta lärandekulturer i de bägge fälten. 

Den bild av det organisatoriska lärr ndet som ges i den jämföra nde ana
lysen är mer komplex än i den temrciska analysen. Teoretiskt skiljs hä r 
emellan de aspekter av lä rande som hänger samman med det organisato
riska fältet och de som handlar om spridningen av föreställningar internt i 
varje organisation. 

Analytiskt ska vi skilja mellan två former av meningsskapande som 
förekommer i de studerade organisationerna. Den första formen ansluter 
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till den tematiska analysen, och kan beskrivas som ett internt meningsska-
pande. Den andra formen handlar om hur framförallt organisationsled
ningen lär sig från fältet vad som är gångbara lösningar. Detta senare 
meningsskapande ska vi tala om som ett fältrelaterat. 

När det gäller det interna meningsskapandet analyseras likheter mellan 
de tre organisationerna i var och en av grupperna med avseende på homo
genitet och spridning. Systematiska likheter mellan gruppen av kommuner 
och skillnader gentemot g ruppen av tekniska konsultföretag är då avgö
rande tecken på att det finns en distinkt lärandekultur där. Omvänt är då 
systematiska likheter mellan konsultföretagen och skillnader gentemot 
kommunerna tecken på en typisk lärandekultur i denna grupp. 

Det fältrelaterade meningsskapandet handlar om föreställningar som 
går igen i det organisatoriska fältet. Vi vill här fånga hur man i den enskil
da organisationen lär sig av a ndra organisationer och hur det därigenom 
byggs upp föreställningar i fältet. Detta fältrelaterade meningsskapande 
fångas genom att studera homogeniteten i föreställningar mellan organisa
tionerna i var och en av de två grupperna. Finns det likheter i vilka omorien-
teringsprojekt som genomförs, hur man talar om dem och hur de genom
förs, som gör det troligt att det förekommer ett fältrelaterat meningsskap
ande? 

När det gäller det fältrelaterade meningsskapandet har detta analyserats 
med intervjuerna som utgångspunkt. Genom att jämföra respondenternas 
utsagor i de tre organisationerna har vi funnit stora likheter. Med hjälp av 
de likartade mönster som framkom vid analyserna av organisationer i 
samma fält kan man förstå fältets betydelse för den enskilda organisatio
nen. Den andra källan till kunskap om fältet är forskarnas egen förförstå
else. Vid kvalitativ forskning har den en betydelse. Även vid rent induktiva 
studier kan man inte gå ut helt apriori, utan det finns alltid en tidigare erfa
renhet och kunskap som påverkar forskaren. 

Erfarenheterna och förföreställningarna har sin grund i forskarens soci
ala bakgrund, utbildning, praktiska erfarenhet etc. (Johansson-Lindfors, 
1993:25). För denna studie är det därför viktigt a tt uppmärksamma for
skarnas tidigare erfarenheter. Båda forskarna har tidigare erfarenhet ifrån 
kommunal och konsultverksamhet. Tomas Müllern har 10-årig erfarenhet 
av kommunal verksamhet, där han gjort ett antal olika studier. Ka tarina 
Östergren har i sin tur 10-års erfarenhet från konsultverksamhet, både 
genom praktiskt arbete och forskningsstudier. Denna erfarenhet ger en rika
re bild av vad so m hänt i de bägge fälten under de senaste åren. 
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Det analysbegrepp som används för att studera det fältrelaterade me-
ningsskapandet är homogenitet. Vid sidan av homogeniteten i fältet stude
ras också föränderligheten i föreställningar. Hur benägen är man i fältet att 
söka nya lösningar, och därmed ändra etablerade system av föreställningar? 
För att finna svar på den sist nämnda frågan används i första hand 
sekundärmaterial men också till viss del respondenternas utsagor. Den teo
retiska grunden för denna jämförande analys utvecklas i kapitel 6. En teo
retisk fördjupning sker också i kapitel 9. 

I den jämförande analysen mellan grupperna lämnas det mer empirinä-
ra förfaringssättet från den tematiska analysen och analysen av organisa
tioner i samma grupp. Den jämförande analysen mellan grupperna bygger 
på de teoretiska föreställningar som utvecklas i de följande teoretiska kapit
len och kan därmed beskrivas som ett mer deduktivt orienterat analyssteg. 
Analysen kommer därvid att grundas på en teoretiskt genererad analysmo
dell (se kapitel 6). 

Teoriutveckling - om konsten att söka svar på studiens gåta 

Den empiriska analysen följer, som beskrivits ovan, vissa strukturerade till
vägagångssätt. När det gäller den tematiska analysen och analysen mellan 
organisationerna i samma grupp är tillvägagångssättet empirinära. Den 
jämförande analysen mellan fälten är istället teoretiskt grundad, och byg
ger på en analysmodell med vissa givna an alysbegrepp. När det gäller stu
diens avgörande moment, att finna ett svar på problemet, blir metoden mer 
svårgripbar. Det handlar här mer om forskarens förmåga att se mönster, att 
lägga ihop olika pusselbitar, att forma synteser och liknande. 

Den slutgiltiga återkopplingen till avhandli ngens problemställning och 
syfte sker i kapitel 10. Där utvecklas grunddragen i en teori över hur orga
nisatoriskt lärande uppstår. Det kreativa momentet i denna teoriutveckling 
handlar om att se mönster mellan de två former av meningsskapande som 
analyseras i kapitel 9. Med Asplunds (1970:27) terminologi handlar teori
utvecklingen om att se saker i d et empiriska och teoretiska materialet som 
något. 

Den kvalitativa, förståelseinriktade forskningsstrategin gör att teoriut
vecklingen inte kan baseras på prövade hypoteser. Teoriutvecklingen kan 
istället beskrivas i termer av mönster och mönsterpassning. En trovärdig 
teoriutveckling måste uppfylla vissa kriterier för a tt vara godtagbar. 
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Den teori som föreslås ska följa det empiriska materialet. Det får in te 
finnas motsägelser mellan mönster i den föreslagna teorin och det empiris
ka materialet. Ett andra kriterium är också att den föreslagna teorin inte 
motsäger trovärdiga resultat i tidigare studier. Det kanske viktigaste krite
riet som används här handlar dock om konsistens och förmåga att ge en hel
täckande lösning på gåtan. Teoriutvecklingen s ka ge e tt adekvat svar på 
problemställningen som lämnar så få oavslutade frågor som möjligt. 

Vad är då en teori? I grunden är en teori en begreppsmässig avbildning 
av ett fenomen. Vi använder i d en meningen teorin för att uttrycka något 
annat, dvs. teorin är inte liktydig med fenomenet utan säger något om detta. 
Så är det även i föreliggande fall. Den teori som föreslås uttrycker något om 
organisatoriskt lärande, och detta något ses som ett svar på avhandlingens 
problem. En teori består därför av begrepp och samband mellan dessa 
begrepp. 

Utifrån denna övergripande bestämning kan teoribegreppet diskuteras 
utifrån vilket omfång den har. Det förslag till teori som genereras i studien 
behandlar ett avgränsat empiriskt område, i det här fallet två organisato
riska fält. Teoriförslaget har karaktären av lokal eller mid dle-rangeteori. 
Pinder &c Moore (1979:100f) d iskuterar i en artikel möjligheterna a tt ut
veckla teorier för specifika fenom en i begränsade grupper av organisatio
ner. Dessa omfångsmäs sigt avgränsade teorier kan handla om avgränsade 
problemområden, som här om organisatoriskt lärande i anslutning till om-
orienteringsprojekt. Teorierna kan också omfångsmässigt avgränsas genom 
att organisationer grupperas, i det här fallet i två organisatoriska fält. 

Ambitionen med studien är dock högre än att bara föreslå en lokal teori. 
Den lokala teorin om organisatoriskt lärande, som skapar en förståelse för 
organisatoriskt lärande i de aktuella fälten, bygger i sin tur på vissa grund
begrepp som är mer a llmänna. Bakom den lokala teorin finns därmed en 
begreppslig struktur med ett större omfång. Till uppfyllandet av s tudiens 
syfte hör också att lyfta fra m dessa m er generella begrepp, frigjorda från 
den empiriska belysningen. I inledningskapitlet, men även i detta metodka
pitel, har två sådana generella begrepp introducerats - organisatoriskt 
lärande och lärandekultur. Bägge begreppen ingår också som väsentliga de
lar i syftesformuleringen. I kapitel 10 genereras ytterligare begrepp av 
denna generella karaktär. 

Det ska dock pointeras att det kräver ytterligare empiriska studier för 
att skapa en säkerställd generell teori över hur organisatoriskt lärande upp
står, med de utgångspunkter som formulerats i detta arbete. Den lokala 
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teori som föreslås här visar att de mer generella begreppen är användbara, 
i det här fallet för att öka förståelsen för det organisatoriska lärandet i de 
två grupperna av organisationer. 

I e n kvantitativt orienterad studie, uppbyggd t.ex. kring den hypote-
tiskt-deduktiva modellen, utvärderas den slutliga teorin utifrån sin förkla
rings- och prediktiva värde. I den kvalitativa typ av studie som genomförs 
här utvärderas teorin snarare utifrån sitt förståelsevärde för den/de som tar 
del av den. Det är här inte fråga om en "sann" teori utan snarare om en tro
värdig teori (Johansson-Lindfors, 1993:164ff). En god teori ger en förstå
else hos betraktaren och är teoretiskt adekvat, dvs. utvecklar det teoretiska 
fältet. 

1 Både induktion och deduktion kan ses som slutledningsvägar som kan användas vid både 
förklaring och förståelse. 

2 Fri översättning av författarna. 
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Organisatoriskt lärande 
- en begreppsgenomgång I 
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Föreliggande studie behandlar den övergripande frågeställningen hur orga
nisatoriskt lärande uppstår, och hur det påverkas av institutionella beting
elser. I kapitel 1 introducerades några av studiens huvudbegrepp, i för sta 
hand lärande, organisatoriskt lä rande och lärandekultur. Utifrån den ab-
duktiva forskningsmodellen ska dessa begrepp behandlas både teoretiskt 
och empiriskt. De följande fyra kapitlen kommer att på olika sätt fylla dessa 
begrepp med ett teoretiskt innehåll, vilket tjänar som grund för de empiris
ka analyser som genomförs i kapitel 9, samt teoriutvecklingen i kapitel 10. 

Detta första teoretiska kapitel utgör en genomgång av begreppen läran
de och organisatoriskt lä rande. Denna begreppsgenomgång har medvetet 
gjorts omfattande, där begreppen, framförallt organisatoriskt lärande, be
skrivs ur olika perspektiv. Ett motiv till denna begreppsgenomgång är att 
positionera studiens teoretiska utgångspunkter i förhållande till tid igare 
studier. Dessa u tgångspunkter utvecklas i kapitel 4, 5 och 6, medan före
liggande kapitel är en begreppsgenomgång baserad på tidigare studier. Ett 
andra motiv är också att både lärande och organisatoriskt lärande är be
grepp som givits en rad olika betydelser. Det teoretiska fältet kan beskrivas 
som splittrat vilket gör det befogat att genomföra en omfattande begrepps
genomgång för att försöka spåra och kategorisera huvudströmmningarna. 

Kapitlet följer en enkel struktur, baserad på två huvudsakliga perspek
tiv inom både lärande- och den organisatoriska lärandelitteraturen. Det för
sta perspektivet är ett beteendeorienterat perspektiv och det andra ett kog-
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nitivt perspektiv. I kapitel 4-6 ska dessa två perspektiv ställas mot denna 
studies huvudperspektiv - ett meningsskapande perspektiv. 

De två perspektiven är uttryck för delvis skilda fokuseringar och forsk
ningsfrågor. I det beteendeorienterade perspektivet ligger intresset på vad 
lärandet leder till, hur det t.ex. bidrar till att öka anpassningsförmågan i en 
organisation eller ökar innovativiteten. I det kognitiva perspektivet för
skjuts intresset snarare till lär andeprocessen. Inom individualpsykologin 
handlar det om de tankeprocesser som rubriceras som lärande. I organisa
tionslitteraturen handlar det mer om organisationen som ett informations-
hanterande system. 

I nästa avsnitt diskuteras begreppet lärande utifrån den individual-
psykologiska litteraturen. Huvudfokus ligger där på det kognitiva perspek
tivet. Inledningsvis disk uteras dock det beteendeorienterade perspektivet, 
med grunden i behavioris men. I det andra avsnittet behandlas organisato
riskt lärande. Även h är behandlas de två t eoretiska perspektiven. Det ska 
dock pointeras att framförallt det beteendeorienterade perspektivet får en 
delvis an nan betydelse i organisationslitteraturen jämfört med den indi-
vidualpsykologiska, vilket bl.a. hänger samman med att individuellt läran
de och organisatoriskt lärande måste behandlas som två separata teoretiska 
begrepp. 

Lärande - bakgrunden i d en behavioristiska 
och kognitiva psykologin 

Lärande är ett begrepp som har en mångfald betydelser. I Encyclopaedia 
Britannica (1964) beskrivs lärande som "any relatively permanent change 
in behaviour resulting from past experience". Denna definition antyder 
något om vilka aspekter som ofta förknippas med lärande. Det inrymmer 
någon form av beteendeförändring och det handlar om en erfarenhetsbase-
rad process. Denna och liknande definitioner är dock omtvistade. Framför
allt har beteendeantagandena kommit att diskuteras. En viktig utgångs
punkt för detta arbete är att beteendeförändringar mycket väl kan bli följ
den av ett lärande, men att de är mindre intressanta när det gäller att för
stå det organisatoriska lärandet i sig. Inte heller antag andena om en erfa-
renhetsbaserad process har undgått kritik. Det är inte enbart genom egna 
erfarenheter man lär sig utan det kan också ske på andra sätt, t.ex. genom 
andras erfarenheter. 
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I detta kapitel ska en analys av begreppen lärande och organisatoriskt 
lärande genomföras. Med lärande avses i det följande individuellt lärande, 
med ett fokus på hur lärandet sker på en individnivå. Organisatoriskt läran
de beskriver istället lärandet som en social företeelse, där arenan utgörs av 
organisationer. Begreppsgenomgångarna baseras på den befintliga, veten
skapliga litteraturen kring de bägge begreppen. I de tre följande kapitlen ska 
en teoretisk referensram för föreliggande studie utvecklas. 

Lärande är ett centralt begrepp i flera vetenskaper. Begreppet är t.ex. 
viktigt i pedagogisk teoribildning, som ju kan sägas handla om lärande och 
lärandeprocesser. Fokus i d en pedagogiska teoribildningen ligger ofta på 
inlärning i undervisningssituationer, där metoder för att skapa effektiv 
inlärning formuleras och prövas. Syftet är att på ett mer systematiskt sätt 
öka förståelsen för utbildningsprocessen och försöka förbättra effektivite
ten (Entwistle, 1986:1 Iff). 

Begreppet lärande har vidare funnit stor användning inom psykologin, 
där ett flertal skolbildningar kan urskiljas. Förslaget till definition ovan är 
t.ex. influerat av den behavioristiska skolbildningen. Gemensamt för de 
olika psykologiska skolbildningarna är att de i någon form handlar om hur 
vi, som människor, orienterar oss i vår värld. 

I detta inledande avsnitt fokuseras i första hand psykologins behandling 
av lärande. När människor i varda gslag talar om lärande associerar man 
gärna till en skolsituation, där lärande handlar om inhämtande av kunskap, 
från litteratur eller från en lärare. Vardagsspråkets lä randebegrepp ligger 
därför närmare den pedagogiska teoribildningen. När psykologer talar om 
lärande avses något mycket vidare. 

En sådan definition av lärande, influerad av den kognitiva psykologin, 
säger att det handlar om förändringar i ett subjekts beteenden eller poten
tiella beteenden i en given situation föranlett av subjektets upprepade erfa
renheter i den situationen, givet att beteendeförändringen inte kan förkla
ras av andra faktorer (Bower & Hilgard, 1981:11). Andra faktorer kan t.ex. 
vara medfödda tendenser till vissa responser, m ognad eller temporära till
stånd som trötthet och alkoholpåverkan. 

Ovanstående definition ä r allmän i så m otto att den omfattar såväl en 
behavioristisk som en kognitiv inriktning. Den fortsatta diskussionen ska 
dock visa att denna definition måste utvecklas för att kunna beskriva cen
trala aspekter av organisatoriskt lärande. Några viktiga skillnader m ellan 
individuellt och organisatoriskt lärande gör att det senare måste beskrivas 
i delvis andra termer. 
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De teoretiska utgångspunkter som formuleras för detta arbete innebär 
också att studiens huvudfokus ligger på andra teoretiska riktningar än den 
kognitiva eller den behavioristiska. Detta inledande avsnitt tjänar därför 
som ingång till de t som är studiens huvudfokus - organisatoriskt lärande 
beskrivet i termer av förändrade föreställningar. 

En kritik mot den behavioristiska synen på lärande 

Större delen a v detta inledande avsnitt ska behandla den huvudinriktning 
inom psykologin som fokuserar de kognitiva processerna i ansl utning till 
lärande. Den kognitiva psykologin är dock inte den enda riktning som finns 
företrädd, även om den utan tvekan fått det största genomslaget. Före den 
kognitiva inriktningen var det framförallt den behavioristiska som var 
framträdande och många författare arbetar fortfarande inom ramen för ett 
behavioristiskt perspektiv. 

Det behavioristiska språkbruket har haft en stor betydelse för hur vi ser 
på organisatoriskt lärande. Framförallt har tanken på lärande som någon 
form av ändrad respons på olika stimulussituationer använts av många för
fattare. Antagandena om lärande som stabila förändringar i agera nde har 
sina rötter i den behavioristiska skolbildningen. I slutet av detta kapitel ska 
också stimulus-responsvokabulären användas för att urskilja olika lärande-
situationer. 

Huvudtanken i de n behavioristiska synen på lärande är att detta kan 
beskrivas i termer av betingade responser. Lärandet reduceras till iakttag
bara beteenden, beskrivna som responser på olika former av stimuli (för en 
kritik av detta reduktionistiska perspektiv se t.ex. Travers, 1977). I klassis
ka betingningsteorier studeras responser som är lätta att isolera, ofta rena 
reflexer (jfr. Pavlovs hundexperiment). Lärandet beskrivs i termer av ett 
kausalt samband mellan stimulus och respons. Dessa enkla betingnings-
modeller har successivt utvecklats t.ex. genom att även inkludera intensite
ten hos stimuli för att beskriva mer komplexa samband (Hall, 1966:400ff). 

De flesta moderna psykologer intar positionen att en beteendevetenskap 
inte kan begränsas till att bara studera observerbara responser. Även inom 
ramen för den behavioristiska skolan lämnar man öppet för att studera även 
interna responser, t.ex. i form av ändrat tänkande. Ett huvudtema i moder
nare lärandeteorier är att mer komplexa former av beteende inte kan redu
ceras till enkla betingningssamband. 

62 



Enligt den behavioristiska skolan ses lärande som ett enkelt trial-and-
errorbeteende. Upprepade erfarenheter leder till en förändrad respons i en 
viss given stimulussituation. Lärandet är ett enkelt erfarenhetsbaserat läran
de, där vi försöker finna mer lämpliga responser på de stimuli vi möter. I 
nyare kognitiv forskning har man visat att lärandet är en mer komplex tan
kemässig process än detta. Lärandet kräver t.ex. en förmåga att skapa asso
ciationer mellan si tuationer som går utanför ett enkelt trial-and-errorför-
farande (Bower &c Hilgard, 1981:312). Lärande i naturliga situationer lik
nar sällan de enkla, repetetiva stimulussituationer som studeras i behavio
ristiska experiment. 

Den behavioristiska skolan säger a tt det som lärs in är vanor. Genom 
upprepade erfarenheter lär sig individen att ett visst b eteendemönster är 
verkningsfullt. Vi lär oss att associera vissa givna förutsättningar med vissa 
resultat. I den kognitiva formuleringen handlar lärandet istället om att indi
viden bygger upp kognitiva scheman som sedan appliceras på olika lärsitu
ationer. 

Den kanske viktigaste kritiken mot en behavioristisk syn på lärande är 
att man inte lämnar något utrymme för tankeprocesser i lärandet. I den kog
nitiva psykologi n h ar man lagt betydligt s törre vikt vid fenomen förknip
pade med vår tankeförmåga, t.ex. minne och förväntningar. 

Ett behavioristiskt perspektiv ger dåliga möjligheter att studera kom
plexa lärprocesser. Det empiriska fokuset för denna studie är omoriente-
ringsprojekt i stora, komplexa organisationer. Det är frågan om processer 
som sträcker sig över lång tid, involverar många människor och som också 
präglas av oklarhet vad gäller inriktning, medel och deltagare. 

Olika aktörer i organisationerna beskriver de aktuella omorienter-
ingsprojekten på olika sätt, man har olika bilder av dem. Dessa olika bilder 
påverkar möjligheterna att skapa ett organisatoriskt lärande. Ett fokus på 
observerbara beteenden riskerar att missa dessa olika verklighetsbilder och 
hur de faktiskt påverkar det organisatoriska lärandet. Ett kognitivt per
spektiv ger bättre möjligheter att fånga upp olika aktörer och grupper av 
aktörers bilder av projekten. I det följande beskrivs därför grunddragen i 
ett kognitivt perspektiv på lärande. 

Kritiken mot behavioristerna, med den ensidiga inriktningen mot att 
beskriva lärande i te rmer av beteendeförändringar, kan uttryckas på föl
jande sätt. Om fokus ligger på att förklara lärandet i termer av synliga 
responser, dvs. beteendeförändringar, kommer uteblivna beteendeförän
dringar att förklaras som uteblivet lärande. Så behöver dock inte vara fallet. 
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Även om en individs beteenden inte tycks ha ändrats kan ändå ett läran
de ha ägt rum. Beskriver vi istället lärande, liksom de kognitiva psykologer 
som ska diskuteras i nä sta avsnitt, i term er av tankeprocesser är det inte 
nödvändigt att förutsätta beteendeförändringar. Det viktiga är istället den 
tankemässiga process individen genomgått. 

Det är också av intresse a tt komma ihåg att de flesta " naturliga" si
tuationer är annorlunda jämfört med de experimentsituationer som beha
vioristiskt orienterade psykologer studerar. De Pavlovska experimenten är 
t.ex. konstruerade för att tvinga fram beteenden. Den empiriska redovis
ningen i detta arbete ska visa att mycket av lärandet i praktiken handlar om 
förhållningssätt, föreställningar som aktörer har om verkligheten, snarare 
än direkta, synliga beteenden. 

Olika lärandeteorier inom den kognitiva psykologin 

Den kognitiva psykologin är ingen homogen skolbildning vad gäller synen 
på lärande. Flera riktningar kan urskiljas och de förenas egentligen bara av 
att man studerar mänskliga tankeprocesser. Tonvikten ligger, till skillnad 
från den mer behavioristiskt orienterade psykologin, på de lärandemeka-
nismer som finns hos den lärande personen. Där behavioristerna kunde 
sägas studera indikationer på lärande (dvs. beteenden), söker den kognitiva 
psykologin studera själva lärandeprocessen. 

Kognitiv psykologi fö rknippas ofta med det som kallas informations
perspektivet. Den mänskliga hjärnan liknas vid en form av dator. Precis som 
datorn är den mänskliga hjärnan organiserad i olika dis tinkta nivåer. Kog
nitiva psykologer talar bl.a. om nivåer som känner igen mönster, samt kon-
ceptuella och sensoriska minnen. Hjärnan kan ses som ett symbolmanipu-
lerande system där individen ständigt mottar impulser (symboler) från sin 
omgivning som hon måste hantera på olika sätt. 

Med hjälp av detta mentala symbolsystem försöker individen avbilda 
den yttre verklighet ho n möter. Avbildningarna lagras i vår a minnen och 
kan sedan plockas fram vid behov. De grundläggande komponenterna i ett 
system s om ska bearbeta information är fyra: sensoriska receptorer som 
mottar input från omgivningen, effektenheter som producerar responser, 
minnesbanker som lagrar data eller handlingsprogram och slutligen en cen
tral processor i vilken alla mentala aktiviteter genomförs (Bower & Hil-
gard, 1981:421). 
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Informationsperspektivet är tämligen ensidigt inriktat på att studera 
den mänskliga h järnans sätt att fungera i lä rhänseende. Framförallt är det 
den mänskliga minnesförmågan som står i fokus. Det är inte så konstigt att 
just minnet och individens förmåga att återkalla saker ur minnet spelat stor 
roll i teorier kring lärande. Utan denna förmåga skulle ju ett varaktigt lä
rande vara omöjligt och individen skulle antingen agera helt irrationellt och 
slumpmässigt eller helt vanemässigt (Bransford, 1979:56ff). 

Informationsperspektiv fokuserar den interna funktionen hos lärandet. 
Beskrivningarna handlar om vad som händer i den mänskliga hjärnan i lär
processer. Det finns alternativ som lyfter fram andra aspekter på lärandet, 
fortfarande dock inom ramen för en kognitiv syn. Ett sådant alternativ är 
gestaltteori som är inriktad på mänsklig perceptionsförmåga och hur indi
viden organiserar sina intryck från omgivningen. 

Gestaltteori kan sägas vara ett försök att överföra idéer kring perceptu-
ell organisering till läran de och minne. I den traditionella, behavioristiska 
synen på lärande fokuseras den trial-and-errorbetonade problemlösningen. 
I gestaltteorin betonas problemuppfattningen. Problem uppfattas inte på ett 
neutralt och entydigt sätt, utan organiseras utifrån olika perceptuella lagar. 
Hur svårt ett problem är blir därmed en fråga om hur det uppfattas. 

Dessa perceptuella lagar kommer att styra, inte bara våra perceptioner, 
utan också vårt lärande. Exempel på sådana lagar är relationerna mellan 
figur och bak grund. Individen tenderar att uppfatta vissa delar av en bild, 
en händelse eller situa tion som figuren och andra delar som bakgrunden. 
Där spelar tidigare föreställningar en viktig roll för att avgöra vad som ses 
som figuren. För lärandet innebär detta att individen i första hand lär sig 
om figuren och inte om bakgrunden. 

En annan sådan perceptuell lag handlar om likhet. Individen har lätta
re att minnas saker som liknar varandra. I en viss problemsituation tende
rar individen därför att tolka denna i termer av likheter med tidigare pro
blemsituationer hon upplevt. Vad so m uppfattas som figur-bakgrund eller 
lika-olika blir därmed en subjektiv fråga. Lärandet blir ett lärande i förhål
lande till individens tidigare föreställningar. 

Lärandet beskrivs i gestaltpsykologin som en form av insikt (Phillips &C 
Soltis, 1985:33ff). Insikten är att något som tidigare var oförståeligt nu går 
att koppla till en meningsfull helhet, de t betyder något. Det tolkande sub
jektet tilldelas en m er central roll i ge staltteorin än i de t renodlade infor
mationsperspektivet. Det är den enskilde individens förmåga att tänka i bil
der, analogier och andra helheter som är avgörande för lärandet. I informa
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tionsperspektivet tonas subjektet ned och istället lyfts de mentala pro
cesserna i hjärnan fram. 

Kognitiva scheman och andra helhetsorienterade kunskapsrepresentationer 

Ett kognitivt perspektiv på lärande kan, som ovan beskrivits, inrymma 
olika riktningar. Trots de stora skillnaderna i beskrivningen finns ändå vissa 
beröringspunkter mellan de två riktningarna. Det informationsorienterade 
perspektivet på lärande har på flera sä tt närmat sig de t gestaltteoretiska 
perspektivet, framförallt genom en starkare betoning av helhetsorienterade 
kunskapsrepresentationer. 

Inom den kognitiva psykologin talar man om kognitiva scheman för att 
beskriva hur människan organiserar information i form av kategorier, kau-
sala system och manuskript (scripts) (Schneider &c Angelmar, 1993:349ff). 
Kognitiva scheman ses som representationer av kunskap som individen an
vänder när hon mottar och tolkar information. I det informationsoriente
rade perspektivet har detta beskrivits i termer av dataprogram. 

Vad har då detta med lärande att göra? Bransford ( 1979:130ff) beskri
ver kopplingen i termer av hur individen förstår sig på sin omvärld. Kogni
tiva scheman, säger han, styr hur individen möter nya fenomen. Individen 
lär sig därmed att saker och ting betyder något - de kopplar dem till sina 
kognitiva scheman. På samma sätt handlar lärande om att vissa situationer 
kräver förändringar av dessa kognitiva scheman. 

Vissa för fattare talar, i det sammanhanget, om kognitiva kartor som 
opererar på en närmast förmedveten nivå. Dessa kognitiva kartor fungerar 
som förväntningar individen har på händelser i fr amtiden. När dessa hän
delser inte inträffar som individen förväntar sig skakas individens kognitiva 
kartor och en kognitiv dissonans uppstår (Festinger, 19 57:13f). En mer 
komplicerad lärsituation uppstår då än när de kognitiva kartorna fungerar. 
Louis (1980: 239) skriver att: 

In familiar, nonsurprising situations, individuals seem to operate in 
a kind of loosely preprogrammed, nonconscious way, guided by cog
nitive scripts. 

De flesta författare använder dock begreppet kognitivt schema, vilket i sak 
har samma betydelse som Festingers kognitiva kartor. Ett schema beskrivs 
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som en begreppslig stru ktur som påverkar hur människor uppfattar och 
identifierar objekt i sin omvärld. Schemat är i själva verket en förutsättning 
för att hon överhuvudtaget ska kunna identifiera saker och ting i sin 
omvärld. 

A schema is an interpretation which is frequent, well organized, 
memorable, which can be made from minimal cues, contains one or 
more prototypic instantiations, is resistant to change, etc (D*Ändra
de, 1992:29). 

Nyare kognitiv forskning visar att dessa scheman ska ses som processer sna
rare en fixa strukturer hos människan (Rumelhart et.al, 1986). Ett schema 
är inget objekt som finns i vår hjärna, vilket begreppet antyder, utan beskri
ver istället hur våra tolkningar av verkligheten o rganiseras och hur dessa 
organiserade tolkningar kan aktiveras mycket snabbt. D'Andrade (1992: 
29) skriver a tt våra tolkningar av verkligheten kan beskrivas i termer av 
grad av schematiskhet. Att tala om scheman antyder att vissa föreställ
ningar hos människan uppvisar hög grad av schematiskhet. Med detta syn
sätt blir lärandet ett mått på hur väl individen förmår utveckla ko gnitiva 
scheman anpassade för att hantera den verklighet hon möter. 

Ovanstående diskussion har behandlat hur individuellt lärande har 
beskrivits i framförallt den kognitiva psykologin. Huvudtemat har varit att 
lärande kan beskrivas i termer av hur individen uppfattar och klassificerar 
den verkligheten hon möter. I denna beskrivning har vikten av helhetsori-
enterade kunskapsrepresentationer lyfts fram, dvs. kognitiva scheman hon 
behöver för att orientera sig i tillvaron. 

Det ska dock pointeras att genomgången så här långt handlat om indi
viduellt lärande. Organisatoriskt lärande måste behandlas på ett annat sätt 
än i den individualpsykologiska litteraturen. Organisationer kan inte 
behandlas som en enhetlig aktör på samma sätt som en individ kan det. Där
med blir diskussioner kring både agerande och tänkande mer problematis
ka när det gäller organisationer. En organisation varken agerar eller tänker 
analogt med en individ. Det är också en allmän kritik som kan lämnas mot 
den organisationsteoretiska behandlingen av lärande att organisationer 
görs till handlande subjekt. Denna kritik kommer att bilda utgångspunkten 
för de följande tre kapitlens behandling av organisatoriskt lärande. 

Med denna litteraturgenomgång lämnas den individualpsykologiska lit
teraturen kring lärande. Fokus i n ästa avsnitt ligger istället på or ganisato
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riskt lärande. Flera av de teman som diskuterats i genomgången av det kog-
nitiva perspektivet ska dock återkomma senare i detta kapitel, och framför
allt i det följande kapitlet kring meningsskapande i organisationer. 

Organisatoriskt lärande - ett splittrat forskningsfält 

Begreppet organisatoriskt lärande har definierats på ett mångfald sätt i lit
teraturen. Den organisationsteoretiska litteraturen präglas inte av samma 
utvecklade skolbildningar som den kognitionspsykologiska och pedagogis
ka litteraturen. Det är svårare att hänföra definitioner till olika distinkta 
skolbildningar. Det medför också att det blir svårare att klassificera olika 
definitioner. 

Många författare kritiserar i de t sammanhanget bristen på samstäm
mighet inom forskningsfältet (se t.ex. Dodgson, 1993: 376ff). Denna brist 
på samstämmighet bottnar bl.a. i att man har olika utgångspunkter för stu
dierna. I vissa fall studeras lärande som ett eget fenomen, medan det i andra 
fall studeras som en aspekt på t.ex. effektivitet, förändring eller innovation. 
I det senare fallet är det ofta svårt att se om det är lärande som är det intres
santa fenomenet, eller om det är innovation, förändring eller något annat. 

Ett generellt problem i den o rganisatoriska lärandelitteraturen är bris
ten på mer systematiska, jämförande empiriska studier. Den empiriska be
lysning som görs sker många gånger genom att beskriva berättelser om lär
situationer som får illustrera i grunden normativa utsagor om lärande. 
Utgångspunkten är ofta normativa föreställningar om vad organisatoriskt 
lärande borde vara, snarare än vad det är. Det gör det också svårt att bedö
ma kausalitetsfrågan, dvs. hur sambanden mellan lärande och andra orga
nisatoriska fenomen ser ut. Det organisatoriska lärandet sätts sällan i sam
band med den yttre miljö lärandet sker i. I den utsträckning miljön fokuse
ras är det i normativa sammanhang där man diskuterar hur man, med olika 
ledningsinsatser, kan öka graden av organisatoriskt lärande. Lärande tycks 
då närmast handla om medveten kompetensutveckling. Kring denna nor
mativa inställning till lärande har det vuxit upp en omfattande litteratur (se 
bl.a. Stjernberg et.al, 1989; von Heland, von Liebendörfer & Lyttkens, 
1989). Sammantaget ger detta ett forskningsfält som präglas av stor splitt
ring och brist på sammanhållen teoribildning. 

Litteraturen karaktäriseras av olika försök att hitta klassificeringssche
man. I e tt senare avsnitt ska dessa olika försök beskrivas och diskuteras. 
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Utgångspunkten för många av dessa förslag till uppdelningar och begrepps
bestämningar är ofta analytiska klassificeringar, snarare än empiriskt grun
dade resultat. 

Några mer ambitiösa försök att sammanfatta litteraturen har gjorts. 
Lant, Milliken &c Batra (1992:586) betonar tre delar som ofta finns med i 
definitioner a v lärande. För det första antas organisationsledningen sätta 
upp konkreta prestationsmål som prestationerna sedan jämförs med. För 
det andra ger di skrepanser mellan mål och prestationer en signal till led
ningen genom vilken man kan tolka sina erfarenheter. För det tredje påver
kar dessa tolkningar benägenheten att förändra organisationen. Lant, Milli
ken & Batras (1992) tanke är att en kognitiv process (främst hos organisa
tionsledningen) leder fram till någon form av ändrat agerande. 

En liknande karaktärisering av lärandelitteraturen gör McKee (1992: 
233). En viktig skillnad mellan de två försöken att sammanfatta litteratu
ren är att McKee kopplar den kognitiva processen, vad han kallar "mode
ling", till organisationens interaktioner med omgivningen. Grundtanken tycks 
här vara att lärandeprocessen startar med någon form av stimulus från 
omgivningen. 

McKee (1992:233) kritiserar också tendensen att koppla lärande till 
ändrat agerande i organisationer. Det är, säger McKee, inte nödvändigt att 
lärandet leder till ett förändrat beteende för att lärande ska kunna sägas ha 
uppstått. Stora åsiktsskillnader finns också när det gäller att karaktärisera 
den kognitiva processen. Vi delar här McKees synpunkt att lärandet inte 
behöver leda till beteendeförändringar. 

Det är dock inte märkligt att man i organisationslitteraturen fokuserar 
agerandet så starkt i beskrivningar av lärande. Många författare har ett till
ämpat intresse av att studera lärande, dvs. utgångspunkten är normativ. 
Poängen med att studera lärande, i dessa studier, är inte att förstå lärandet 
utan att istället komma med råd om hur de anser att lärandet borde gå till 
för att förbättra agerandet ute i organisationer. Frågan är dock vad det eg
entligen lär oss om lärande. 

I den resterande delen av detta kapitel ska organisatoriskt lärande dis
kuteras utifrån tre olika aspekter. För det första görs en genomgång av olika 
definitioner av organisatoriskt lärande, med avseende på definierande egen
skaper och resultat av lärandeprocessen i organisationer. För det andra be
handlas olika former av lärande som tas upp i litteraturen, ofta i form av 
dikotomier eller löpande skalor. Avslutningsvis diskuteras viktigare slutsatser 
som kan dras inför den fortsatta behandlingen av organisatoriskt lärande. 
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En genomgång av definitioner av organisatoriskt lärande 

Den teoretiska skiljelinje som går mellan beteendeorienterade och kogniti-
va behandlingar av lärande går också att återfinna i organisationslitteratu
ren. Vi ska i dett a avsnitt följa denna skiljelinje och beskriva b åde beteen
deorienterade och kognitiva definitioner av organisatoriskt lärande. 

Beteendeorienterade definitioner av organisatoriskt lärande 

Definitioner av organisatoriskt lärande betonar ofta beteendeförändringar 
som ett centralt resultat av lärandeprocessen. Grundtanken är att någon 
form av förändrat agerande krävs för att lärande ska kunna sägas ha upp
stått. Lärandet kopplas här till en föreställning om organisationen som en 
aktör, som kan förbättra sitt sätt att fungera genom någon form av kogni
tiv process. 

Betoningen ligger på hur väl man lyckas ändra sitt beteende i organisa
tionen, snarare än hur den kognitiva processen ser ut. I litter aturen före
kommer en mångfald av varianter av detta enkla grundtema. Definitioner
na skiljer sig inte minst åt vad gäller innehållet i beteendeförändringen. Vad 
är det lärandet leder fram till? 

Ett första tema som återfinns hos flera författare handlar om responser 
på yttre händelser. Det organisatoriska lärandet kopplas här till organisa
tionens förmåga att möta yttre händelser med lämpliga åtgärder. Duncan & 
Weiss (1979:91ff) skriver att det organisatoriska lärandet uppstår när man 
upplever resultatmässiga gap (performance gaps) mellan verkliga och för
väntade omgivningsresponser. Tanken är att förändringar i omgivningen 
skapar tryck mot förändring i organisationen (Lant &c Mezias, 1992:50). 

Den lärande organisationen beskrivs, inom ramen för detta tema, som 
adaptiv. Organisationen befinner sig ständigt i interaktion med sin omgiv
ning och måste anpassa sig till denna på olika sätt. Ju snabbare organisa
tionen reagerar på omgivningssignaler desto mer anpassningsbar blir orga
nisationen, och desto högre blir det organisatoriska lärandet (Cangolesi &c 
Dill, 1965:200ff; Senge, 1990:8). 

Nära besläktat med detta är ett andra tema, nämligen föreställningen 
om lärandet som tolkning och responser på ny information (McGill, Slo-
cum & Lei, 1992:5). Det är fortfarande responsen, agerandet som är intres
sant, men informationsinsamlandet och -tolkandet lyfts fram som en viktig 
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del. Ofta lyfts beslutsfunktionen i organisationen fram som en viktig del. 
Båda dessa teman går tillbaka på det situationsanpassade synsättet på 

organisationer, där organisationers interaktioner med omgivningen fokuse
ras (Horvath, 1976; Donaldsson, 1985). Lärandet kommer här att beskri
va hur väl organisationen möter olika krav från omgivningen. Det är mot 
den bakgrunden ingen slump att informationsinsamlande och -tolkning blir 
en central del i tankarna kring organisatoriskt lärande. Ett informations
perspektiv på organisatoriskt lärande har också rötter i den kognitions-
vetenskapliga synen på lärande som en informationsprocess (Bransford, 
1979:37f). 

Vissa författare för fram ett tredje tema inom ramen för föreställningen 
om lärande som beteendeförändring. I detta tema kopplas lärande till orga
nisationens förmåga att skapa innovation (McKee, 1992:233). Bouwen &c 
Fry (1991:37) definierar organisatoriskt lärande som den ökade förmågan 
att vara innovativ. Lärandet blir h är ett verktyg för att skapa en innovativ 
organisation. 

Stata (1989) definierar organisatoriskt lärande som utvecklandet av nya 
insikter och förändrat beteende. Förutsättningen för att kunna skapa inno
vation i organisationen är att nya insikter kan utvecklas och spridas, och att 
gamla föreställningar kan "avläras". Stata är intressant i sa mmanhanget 
som en författare som beskriver hur själva lärprocessen ser ut, även om slut
målet ändå är någon form av beteendeförändring. 

Den fjärde och sista formen av beteendeorienterat lärande är olika vari
anter på det traditionella erfarenhetsbaserade lärandet. Lärandet handlar 
här helt enkelt om att förbättra organisationens prestationer, genom att 
utvärdera tidigare agerande. Carmona &c Perez-Casanova för fram en 
typisk definition för denna syn på lärande. Organisatoriskt lärande är: 

The process of improving actions through better knowledge and 
understanding (Carmona & Perez-Casanova, 1993:31). 

En liknande karaktärisering gör Fiol & Lyles (1985:803) när man definie
rar organisatoriskt lärande som en process där man förbättrar sitt ageran
de genom bättre kunskap och förståelse. Man är dock inte entydig i denna 
karaktärisering. Författarna trycker också starkt på den kognitiva proces
sen, men utgångspunkten tycks ändå vara att denna måste leda till någo n 
form av beteendeförändring för att kunna beskrivas som lärande. 
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Kognitivt orienterade definitioner av organisatoriskt lärande 

Bland organisationsforskare är det ingen tvekan om att beteendeinriktade 
synsätt varit mest framträdande. Det finns dock hos många en insikt om att 
själva lärandeprocessen måste studeras som ett kognitivt fenomen. Flera 
författare lyfter här fram den kritiska reflektionen som central för det erfa-
renhetsbaserade lärandet (Schön, 1983; Ventriss Sc Luke, 1988:348). Det 
är genom ett aktivt reflekterande över sitt agerande som individer, liksom 
organisationer, kan förändra detsamma. Lärandet förutsätter därmed något 
form av kognitiv process. 

Huber (1991) har utvecklat en alternativ syn på kopplingen mellan 
lärande och agerande. Det intressanta ur lärsynpunkt är inte faktiska för
ändringar i ager ande, utan snarare mängden potentiella beteenden. I den 
utsträckningen organisationen ökat denna mängd har organisatoriskt 
lärande uppstått. Huber ansluter här till informationsperspektivet ovan, 
dvs. föreställningen att insamlande och tolkning av information leder till ett 
organisatoriskt lärande. 

Dessa karaktäriseringar av organisatoriskt lärande har vissa likheter 
med den stimulus-responstanke som diskuterades i inledningen till de tta 
kapitel. Lärandet klassificerades där närmast som utvecklandet av nya 
responser på befintliga eller nya stimuli. 

Det finns flera skäl till att istället lägga t onvikten vid de kognitiva pro
cesser som ligger till grund för lärandet. Ett första skäl har redan antytts, 
nämligen att ett förändrat agerande inte är en definierande egenskap hos 
lärande. Det går, med andra ord, att tänka sig att lärande kan uppstå utan 
en faktisk förändring i ag erande. I m ånga fall leder läran det till ett förän
drat agerande, men det behöver inte göra det. Det går därför inte att förut
sätta ett förändrat agerande i definitio nen av organisatoriskt lärande. Det 
kan också finnas andra orsaker till be teendeförändringar än lärande, t.ex. 
yttre tvång eller slumpmässiga faktorer. 

Ett andra skäl handlar om hur lärandeprocessen ser u t. Från den kog-
nitionsvetenskapliga behandlingen av lärande vet vi att lärandeprocesser är 
beroende av olika tankemässiga processer. En s ådan tankemässig process 
var formandet av kognitiva scheman eller kartor, där lärandet kunde följa 
dessa eller omforma dem. Det är med andra ord intressant att studera moti
ven till varför vi agerar som vi gör. Det tredje, och mest centrala skälet för 
denna studie, handlar om förståelsevärdet av att ensidigt fokusera agerande 
och förändringar i detta. Förståelsen blir större av att studera de kognitiva 
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processerna, framförallt genom att fokus ligger på varför eventuella förän
dringar i agera nde kommer till stånd . Ett ensidigt fokus på agerandet ger 
inga svar på varför detta kommer till stånd. 

Ett ensidigt fokus på agerandet riskerar också att dölja olika tolkning
ar av agerande som kan finnas i organisationer. Vi får inte glömma att orga
nisationer är arenor där många olika intressen möts. Genom att fokusera 
de kognitiva aspekterna av lärandeprocesser ges en bättre bild av de o lika 
tolkningar som kan förekomma. 

Föreliggande studie bygger på tanken att lärandeprocessen är intressant 
att studera även när det gäller organisatoriskt lärande. Med lärandeproces
sen kan dock olika saker avses. I detta kapitel avses närmast de tankemäs
siga processer som karaktäriserar lärandet. I de följande två kapitlen kom
mer istället kontexten för lärandet att avses. 

Ett mindre antal författare har valt att lägga tyngdpunkten på just denna 
process, istället för att lyfta fram agerandet och förändringar i detta. En vik
tig utgångspunkt i litteraturen är att se lärandet som en kognitiv process. 

Redan i den tidigare genomgången fanns inslag av en kognitiv syn. Det 
gäller inte minst de definitioner som lyfter fram informationsfunktionen i 
organisationen. Ett bra exempel på detta är McGill, Slocum &c Lei (1992:8 
ff) som beskriver den kognitiva processen som förändringar i "programme
ringen" av organisationen. 

Virany, Tushman & Romanelli (1992:74) fokuserar mer strikt på den 
kognitiva processen som leder fram till ett organisatoriskt lärande. Läran
det handlar om att bygga upp en förståelse för hur organisatoriskt ageran
de hänger samman med resultaten av agerandet. Denna förståelse bygger på 
att man i organ isationen kan uppdatera information och tillgodogöra sig 
denna. 

Torbert (1973) beskriver det erfarenhetsbaserade lärandet på följande sätt: 

Learning involves becoming aware of the qualities, patterns, and 
consequences of one's own experience as one experiences it (Tor bert, 
1973). 

En liknande kognitiv formulering görs av Lyles & Schwenk (1992:155). De 
talar om lärande i termer av organisatoriska kunskapsstrukturer. Dessa 
kunskapsstrukturer förändras över tiden som svar på omgivningsförän
dringar. Organisatoriska kunskapsstrukturer betyder här den högsta led
ningens. 
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Simon (1991:125ff) talar i det sammanhanget om organisatoriskt 
minne. Organisatoriskt lärande uppstår när individuellt lärande sprids i 
organisationen eller när nya medlemmar kommer in i densamma. Det orga
nisatoriska lärandet kopplas, i Simons formulering, intimt till de individu
ella medlemmarna i organisationen. 

Det är knappast en överdrift att säga att det i organisationslitteraturen 
finns en slagsida mot ett beteendeperspektiv. Litteraturgenomgången i detta 
avsnitt visar att de flesta författare inom det organisationsteoretiska fältet 
har fokus på lärande som en beteendeförändring snarare än en kognitiv eller 
föreställningsmässig process. Litteraturgenomgången visar därför på ett 
behov av studier som fokuserar lärandet som en tankemässig process. 

Lärandedikotomier i o rganisationsteorin 

I litteraturen kring organisatoriskt lärande finns beskrivet en mängd olika 
former av lärande. Ofta bygger dessa beskrivningar på enkla dikotomier 
och andra klassificeringssystem. I detta avsnitt beskrivs och d iskuteras ett 
antal av dessa uppdelningar av olika former av organisatoriskt lärande. 

Lärandedikotomier - variationer på ett tema av Argyris & Schön 

Studerar man organisationslitteraturen ser man att en stor del av de former 
av organisatoriskt lärande som beskrivs i litteraturen bygger på Argyris och 
Schöns (1978:130ff), "single-loop" och "double-loop" learning. Detta be
greppspar ansluter till en kognitiv syn på organisatoriskt lärande där detta 
beskrivs i termer av kunskapsstrukturer som finns hos grupper av aktörer i 
organisationer (främst ledningen). 

"Single-loop learning" handlar om problemlösning, man identifierar ett 
fel och korrigerar det. Lärandet sker i detta fall inom ramen för existeran
de kunskapsstrukturer. Det kräver med andra ord inga förändringar av be
fintliga strukturer. Lärandet kan här närmast beskrivas som ett erfaren-
hetsbaserat lärande som inte ifrågasätter eller förändrar de rådande före
ställningarna. 

Denna form av lärande är nödvändigt, men om en företagsledare har för 
avsikt att bibehålla lönsamheten i sin organisation är det, enligt Argyris & 
Schön, nödvändigt att man reflekterar kritiskt över si tt eget beteende och 
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vilket sätt man använder för att lösa problem i organisationen. Det är denna 
reflektion över sitt beteende som Argyris &c Schön kallar "double-loop lear
ning". "Double-loop learning" innebär att man kliver utanför de befintliga 
kunskapsstrukturerna. Denna form av lärande kräver med andra ord för
ändringar av de existerande kunskapsstrukturerna. 

Det finns en rad andra dikotomier i litter aturen som har stora likheter 
med Argyris och Schöns "single-loop" och "double-loop learning". Några 
exempel på det är "first-order" och "second-order learning" (Lant & Mezias, 
1992:48f), assimilering och ackommodation (Björkegren, 1989:44f), adaptivt 
och generativt lärande (Senge, 1990:8), "minor" och "major learning" (Park-
he, 1991:591) och "low-level" och "meta-level" (Hedberg, 1981). 

Låt oss studera dessa dikotomier ytterligare för att se vad det finns för 
likheter och skillnader mellan dem. Senge (1990:8) använder sig av 
begreppsparet generativt respektive adaptivt lärande. Enligt honom är det 
i den lärande organisationen av stor betydelse att man har en väl utvecklad 
förmåga att anpassa sig till omgivningen. Anpassningen är dock enbart det 
första steget. Han drar paralleller till det lärande barnet och menar att ett 
första steg är att försöka anpassa sig till omgivningen men därefter försö
ker barnet skapa något nytt, dvs. generativt lärande. 

Ett annat exempel som Senge tar upp är Japans invasion på den väster
ländska marknaden. I ett första steg skapades produkter där man fokuse
rat på att "passa standards", produkten skulle g öra det som designerna 
hade tänkt att den skulle göra, och vad företaget talade om för kunderna 
att den skulle göra. Efter en tid ändrades fokus till att istället handla om att 
"passa behov", det gällde att bättre förstå vad kunderna ville ha och vilka 
behov som fanns. Idag har man gått ytterligare ett steg längre och man för
söker förstå vad kunden skulle vilja ha eller skulle kunna ha nytta av, utan 
att de riktigt insett det än. Det generativa lärandet, till skillnad från det 
adaptiva, strävar efter att finna ny a sätt att se på världen, oavsett om det 
gäller att bättre förstå kunden eller att bättre förstå hur man ska sköta den 
strategiska ledningen. 

Ytterligare en dikotomi om lärande tar Ventriss & Luke (1988:343) 
upp. De talar om "maintenance learning" och "innovative learning". "Main
tenance learning" handlar om metoder och regler som utvecklas för att han
tera kända situationer. Problemlösningsförmågan i givna situationer ses då 
som ett viktigt steg. Det är en typ av lärande för att bibehålla (maintain) ett 
visst system. Det är alltså fr ågan om "single-loop learning". "Innovative 
learning" däremot är det lärande som sker i nya situationer där det uppstår 
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nya stimuli och organisationen svarar med nya responser. D enna typ av 
lärande form kan jämställas med "double-loop learning". 

En liknande dikotomi är "first-1 och second-order learning" (Lant & 
Mezias, 1992:48f). "First-order learning" handlar om rutin, tillväxt och 
konservativa processer där det är viktigt att bibehålla stabila relationer och 
existerande regler. Denna typ av lärande handlar om organisationens för
måga att bibehålla sin stabilitet trots den föränderliga omgivning den befin
ner sig i. Tushman, Newman och Romanelli (1988:64) exemplifierar detta 
lärande med en beskrivning av "General Radio and Company" från 1915 
till 1972. "General Radio and Company" designade ett organisatoriskt sys
tem där deras affärsidé var att skapa innovativ, dyr och högkvalitativ elek
tronisk testutrustning. När konkurrensen i omgivning en ökade gjorde de 
enbart mindre justeringar för att anpassa sig till detta. Strategin, strukturen 
och systemet förblev i de t närmaste intakt. Lärandet som skedde var att 
bättre förstå hur man skulle implementerà den valda strategin i olika kontexter. 

"Second-order learning" karaktäriseras av sökande efter nya, alternati
va rutiner, regler, teknologier, mål och syften, snarare än att försöka göra 
det man redan kan bättre. "Second-order learning" uppkommer när man 
inser att vissa erfarenheter inte kan infogas i organisationens befintliga före
ställningsvärld, "theory-in-use" (Argyris an d Schön, 1978:136) eller d et 
organisatoriska paradigmet (Pfeffer, 1981:14). 

Liknande dikotomier som återfinns i l itteraturen är också strategiskt 
och taktiskt lärande (Dodgson, 1993:381), där strategiskt kan jämföras 
med "double-loop learning" och taktiskt med "single-loop learning". 

Hedberg (1981) föredrar att kalla det "low-level- och meta-level lear
ning". "Low-level" likställs med Argyris & c Schöns "single-loop learning" 
och "meta-level" med både "double-loop learning" och Batesons "deutero 
learning". Den senare karaktäriseringen där "double-loop learning" och 
"deutero-learning" likställs kan dock kritiseras. Enligt Bateson (1972:167) 
har "deutero-learning" ingenting med förändringar i regler och normsys
tem att göra, vilket "double-loop learning" har. 

"Deutero-learning" handlar istället om att man som individ lär sig saker 
fortare när man känner igen stimuli. Vid upprepade inlärningssituationer 
går det enskilda lärtillfället snabbare ju fle r liknande lärsituationer indivi
den gått igenom. "Deutero-learning" beskriver denna progressiva inlär
ning. Bateson talar också om "proto-learning", vilket beskriver det läran
de som uppstår vid varje enskilt lärtillfälle. Bateson beskriver detta förhål
lande på följande sätt. 
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Let us say that there are two sorts of gradient discernible in all cont
inued learning. The gradient at any point on a simple learning curve 
(e.g., a curve of rote learning) we will say chiefly represents rate of 
proto-learning. If, however, we inflict a series of similar learning 
experiments on the same subject, we shall find that in each successi
ve experiment the subject has a somewhat steeper proto-learning 
gradient, that he learns somewhat more rapidly. This progressive 
change in rate of proto-learning we will call "deutero-learning" 
(Bateson, 1972: 167). 

Bateson använder sig av begreppen "proto- och deutero-learning". Dessa 
begrepp handlar dock inte om organisatoriskt lärande utan avser hur indi
viders lärkurvor ser ut. Detta innebär att "proto- och deutero-learning" inte 
kan likställas med de tidigare dikotomierna. Däremot finns det ett par för
fattare som både tar upp en dikotomi som påminner om Argyris och Schöns 
och dessutom tar upp en form av "deutero-learning", vad som något för
enklat skulle kunna kallas lärande om lärande. 

Mer utvecklade klassificeringar av organisatoriskt lärande 

McKee (1992:235), har valt att dela upp lärandet i tre nivåer; "incremental", 
"discontinuous" och "organizational". Han försöker använda sig av den tra
ditionella lärandelitteraturen för att studera lärande vid innovationer. 
Enligt McKee har varje nivå av lärande stöd från olika organisatoriska pro
cesser. Incremental innovation efterfrågar expertis från den operativa nivån. 
McKee jämställer denna lärandeform med Argyris och Schöns "single-loop 
learning". "Discontinuous innovation" involverar lärande som är relaterat 
till omgivningen på ett nytt sätt. Denna form av lärande jämställer han med 
"double-loop learning". Förutom dessa två former av lärande tar han upp 
en tredje som han har tre olika beteckningar på: organisatoriska nivån, den 
institutionella nivån eller metanivån. Denna form av lärande är väsentlig för 
hela organisationen och gäller organisationens förmåga att lära sig. Det kan 
t.ex. handla om hur organisationen tar hand om produktmisslyckanden. 

Parkhe (1991:591) diskuterar också tre former av l ärande - "minor", 
"moderate", och "major learning". "Minor" och "major learning" kan jäm
ställas m ed Argyris och Schöns "single-loop" och "double-loop learning. 
Han beskriver de tre formerna av lärande utifrån en stimulus-responsmo-
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dell. När det gäller "minor learning" så är organisationens världsbild oför
ändrad, dvs. organisationen får samma stimuli som tidigare och responsen 
på ett visst stimulus väljs ifrån den befinliga beteenderepertoaren. För 
"moderate learning" så sker en viss modifikation av den befintliga världs
bilden och då kommer nya stimuli och det kan även vara ny respons inblan
dad. Slutligen för "major learning" så har det skett både en substantiell och 
irreversibel förändring av världsbilden vilket leder till ny stimulus och ny 
respons sker. Med hjälp av både "minor", "moderate" och "major lear
ning" kommer Parkhe ifrån att lärande antingen handlar om enbart "sing-
le-loop learning" eller enbart om "double-loop learning". Ett annat sätt att 
komma ifrån detta har Björkegren (1989:44f) använt. 

Björkegren diskuterar assimilerat och ackommoderat lärande. Assimi
lerat lärande kan jämföras med "single-loop learning" och ackommoderat 
med "double-loop learning". Den stora skillnaden är att lärandet kan vara 
mer eller min dre assimilerat eller ackommoderat. Det rör sig, för Björke
gren, om två skilda dimensioner som båda kan återfinnas i en organisation. 

Det man slås av efter en genomgång av befintlig litteratur på området 
är att synen på lärande i mycket är begränsad till enbart en typ av lärande. 
Utgångspunkten tycks vara att lärande är ett redskap för att åstadkomma 
och hantera förändring och innovation i organisationer. Ur det perspektivet 
upplevs den organisatoriska lärandelitteraturen som snäv och begränsad. 
Den viktigaste formen av lärande som finns beskriven i litteraturen över 
organisatoriskt lärande handlar om "single-loop" och "double-loop lear
ning" i en mer eller mindre utbyggd beskrivning. 

Det innebär att lärande handlar om en situation där man mottar nya sti
muli och på dessa utvecklar nya responser, dvs. förändrat agerande. Stude
rar man den psykologiska lärandelitteraturen är det framförallt ny respons 
på tidigare bekant stimulus som tas upp. Det är det som man i dagligt tal 
menar med lärande, dvs. att man lär sig genom upprepad erfarenhet. Har 
man snubblat över en sten på stigen en gång snubblar man inte på samma 
sten igen eftersom man har lärt sig att det finns en sten där. Detta 
erfarenhetsbaserade lärande är dock nedtonat i orga nisationslitteraturen, 
genom den s tarka tonvikt som läggs vid l ärande i förändring ssituationer. 
Det är därför viktigt att påpeka att lärande kan återfinnas i flera andra situ
ationer än i de förändringssituationer som beskrivs i organisationslitteratu
ren. 

Weick (1991:117f) beskriver fyra typsituationer av lärande där lärande 
som förnyelse ä r en av dessa. Utifrån Weicks resonemang kan en enkel 
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fyrfältstablå där fyra situationer urskiljs k onstrueras (se figur 5 nedan). 
Lärandesituationen kan variera beroende på vilka stimuli som mottas, om 
det är samma eller ny a. Vidare kan situationen variera beroende på om 
responserna är samma eller nya. 

STIMULUS 
Samma Ny 

Samma 

RESPONS 

Ny 

Figur 5. En stimulus-responsmodell över organisatoriskt lärande. 

Lärande som förnyelse illustrerar då en situation där organisationen möter 
nya stimuli och svarar på dessa med nya responser, alltså den nedre högra 
rutan i figuren ovan. Lärandet består här i att ha en förmåga att finna ade
kvata responser på nya stimulisituationer man möter. 

I lärandesituationen med samma stimuli och samma respons kan läran
det sägas bestå i att man förfinar ett beprövat sätt att agera (övre vänstra 
rutan). Det ställs i den situationen inga direkta krav på organisationen att 
utveckla n ya responser, framförallt inte om beprövade sätt att agera visat 
sig verkningsfulla. Lärandet är här historiskt betingat i det a tt man lär sig 
att vissa responser fungerar i vissa stimulisituationer. 

Det traditionella erfarenhetsbaserade lärandet kan sägas utgöra en tre
dje lä randesituation. Här är det frågan om att utveckla nya responser på 
bekanta stimuli (nedre vänstra rutan). Lärandet här består i att man förmår 
lämna responser som inte fungerar och istället utveckla nya, mer adekvata 
responser. 

En fjärde lärandesituation handlar om att använda beprövade respon
ser på nya stimulisituationer (övre högra rutan). Här är det närmast frågan 
om ett dogmatiskt fasthållande vid et t etablerat sätt att tänka, som sedan 
appliceras på nya situationer man möter. 
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En andra punkt av kritik mot organisationslitteraturen handlar om de 
situationer där lärandet pågår. Dessa situationer beskrivs, i ndirekt, som 
rena beslutssituationer, där man med hjälp av befintlig information skapar 
nya insikter och föreställningar. Det är sällan som dessa lärandeprocesser 
problematiseras, t.ex. med avseende på hur lärandet påverkas av yttre fak
torer som moden, normer, lagstiftning osv. I den teori som byggs upp i föl
jande kapitel talas om institutionella betingelser som påverkar lärandet. 
Dessa betingelser utelämnas så gott som helt i organisationslitteraturen. 
Denna studie bygger på den teoretiska föreställningen att det är viktigt att 
beskriva villkoren för lärande. I inledningskapitlet introducerades begrep
pet lärandekultur, för att beskriva just villkoren för lärande i org anisatio
ner. 

Slutligen behöver inte lärandet leda till nå got ändrat beteende, vilket 
innebär att det inte behöver leda till ökad effektivitet eller ens till en poten
tiell effektivitetsökning. 

Change resulting from learning need not be visibly behavioral. Lear
ning may result in new and significant insights and awareness that 
dictate no behavioral change. In this sense the crucial element in 
learning is that the organism be consciously aware of differences and 
alternatives and have consciously chosen one of these alternatives. 
The choice may be not to reconstruct behavior but, rather, to chan
ge one's cognitive maps or understandings (Friedlander, 1983: 194). 

Genom att enbart fokusera synliga beteenden, och beteendeförändringar 
riskerar man att missa de aspekter Friedlander pekar på i citatet ovan. I det 
avslutande avsnittet ska vi försöka komma ifrån den ensidiga fokuseringen 
på organisatoriskt lärande som en förändring av beteenden som svar på för
ändrade stimuli. 

Diskussion 

Det kan nu vara dags att summera innehållet från denna inledande littera
turgenomgång av begreppen individuellt lärande och organisatoriskt läran
de. Två huvudlinjer i både den psykologiska och organisationsteoretiska lit
teraturen kan urskiljas, en beteendeorienterad linje med tonvikten lagd vid 
lärande som beteendeförändring och en kognitiv där lärande ses som en tan
keprocess som inrymmer någon form av förändrat tänkande. 
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Vi har kritiserat den beteendeorienterade synen på organisatoriskt 
lärande, speciellt i den organisationsteoretiska tappningen där lärande 
beskrivs i t ermer av förändrade beteenderesponser. Det står mot bakgrund 
av det föregående avsnittet klart att organisatoriskt lärande måste ses som 
något mer än endast förändring av organisationens responser. Även 
institutionaliserade responser kan beskrivas som lärande. Man kan lära sig 
att en viss form av agerande är framgångsrikt i en teknisk mening, och att 
detta agerande kan förfinas. Men man kan också lära sig att vissa ageran
den är accepterade i ett vidare socialt sammanhang, trots att det på ett tek
niskt plan finns bättre lösningar. 

I detta arbete står organisatoriska omorienteringsprojekt i empiriskt 
fokus. Diskussionerna ovan antyder att lärandet i anslutning till dessa inte 
nödvändigtvis behöver ta sig formen av förändrade responser, och då spe
ciellt inte i form av förändrat agerande. Det är naturligt för organisations
ledningen att uttrycka en förhoppning om att projektet ska leda till ändrat 
agerande. Detta säger dock lite om vad som faktiskt händer i organisationen 
vid stora omorienteringsprojekt. 

Det som för ledningen i organisationen mycket väl kan vara en ny 
respons i e n ny stimulussituation, kan vara något helt annat i a ndra delar 
av organisationen. Nya förändringsidéer från ledningens sida kan av andra 
aktörsgrupper i organisationen mötas med ett dogmatiskt vidmakthållande 
av gamla idéer, eller av ett försiktigare steg-för-steg förfarande. Genom att 
fokusera alltför mycket på agerande och förändringar i detta riskerar man 
att missa dessa olika uppfattningar och former av lärande i organisationer. 

Argumentationen, som den förts i detta kapitel, har riktat fokus mot 
lärandeprocesserna, snarare än effekterna av lärandet. Från den kognitiva 
psykologin ska vi ta med oss viktiga lärdomar inför fortsättningen. Den 
kognitiva psykologin försöker, till skillnad från behavioristiska beskriv
ningar av lärande, beskriva detta som en mental process. 

Vi har i den första delen av kapitlet uppmärksammat den roll som hel-
hetsorienterade kunskapsrepresentationer, s.k. kognitiva scheman, spelar 
för lärandet. I organisationslitteraturen har dessa kognitionspsykologiska 
insikter fått liten tillämpning. Utgångspunkterna för att beskriva organisa
toriskt lärande har i m ånga fall varit markerat beteendeorienterade. 

Vi har pekat på det stora behov som finns av att faktiskt beskriva orga
nisatoriska lärprocesser, istället för ätt fokusera agerande. Genom att 
beskriva individer och grupper av individers kognitiva scheman får vi ett 
första viktigt redskap för att beskriva organisatoriskt lärande. Vi ska dock 
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se i nästa kapitel att de kognitiva komponenterna inte är tillräckliga för att 
till fullo beskriva organisatoriskt lärande. 

1 Terminologin är lånad av Watzlawick, Weakland, and Fisch, (1974:25) där dessa termer 
används för att skilja mellan förändringar på olika nivåer. Terminologin har också används 
i sammanhang där man diskuterar organisatoriskt lärande och förändring (Hedberg, Nys-
töm, och Starbuck, 1976). 
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Organisatoriskt lärande 
- bidrag från kulturteori 

ri—iYi—iTî ^VéY^Sr̂  

Från ett kognitivt perspektiv till ett meningsskapande 

Vi har så här långt diskuterat och på olika grunder kritiserat ett flertal idéer 
om vad organisatoriskt lärande är. En del av kritiken har kretsat kring det 
breda område som kan sammanfattas med beteckningen ett kognitivt per
spektiv. Det kognitiva perspektivet är dock ingen enhetlig företeelse, utan 
inrymmer en rad olika empiriska och teoretiska fokuseringar. Kritiken mot 
det kognitiva perspektivet har närmast riktat in sig på det s.k. informations
perspektivet. När vi ställer denna studies perspektiv mot ett kognitivt per
spektiv innebär det heller inget totalt avståndstagande från det kognitiva. I 
viktiga stycken används begrepp och teorier från den kognitiva psykologin, 
vilka dock kombineras med sociologiska och antropologiska studier. 

Kritik har också lämnats kring den normativa prägeln på den organisa
toriska lärandelitteraturen. Många av de studier som gjorts handlar anting
en om vad lärande borde vara, eller om vad som kan göras för att gynna 
lärandet. Förvånansvärt få studier antar en deskriptiv utgångspunkt, och 
beskriver lärande i verkliga situationer. Lika ovanligt, om inte mer ovanligt, 
är att också beakta de institutionella betingelserna för lärandet, och hur vill
koren för lärande kommer att skilja sig åt mellan olika organisatoriska fält. 

Organisatoriskt lärande ser vi här som ett socialt meningsskapande i 
organisationer, där lärandet kan sägas ha uppstått när individer/grupper av 
individer har ändrat föreställningar. I betoningen av föreställningar anslu
ter det meningsskapande perspektivet till ett kognitivt perspektiv. Den stora 
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skillnaden ligger i den aktiva roll som tilldelas den enskilda individen och 
grupper av individer när det gäller meningsskapandet. Ytterligare skillna
der mellan detta perspektiv och ett mer renodlat kognitivt ska utvecklas i 
detta och det därpå följande avsnittet. 

Den teoretiska utgångspunkten att organisatoriskt lärande uppstår när 
man i en organisation ändrat föreställningar måste dock nyanseras. På ett 
individplan sker ständigt större eller mindre förändringar av föreställning
ar, grundat på yttre händelser, övertalning, mognad etc. Alla dessa förän
dringar är knappast intressanta när vi talar om organisatoriskt lärande. För 
det första är det inte alla individförändringar som kan sägas vara gemen
samma för en större grupp av individer i organisationen. Detta är ett första 
krav som bör ställas på ett organisatoriskt lärande. Det ska alltså vara frå
gan om förändringar i och skapande av gemensamma föreställningar, vilket 
handlar om andra processer än när renodlat individuella föreställningar 
skapas. 

För det andra bör det vara frågan om föreställningar som är kopplade 
till organisationens verksamhet. Det är knappast frågan om ett organi
satoriskt lärande om man i en organisation lyckas enas om att Pelé är den 
störste fotbollsspelaren genom tiderna. Däremot kan det vara frågan om ett 
organisatoriskt lärande om man bland frontpersonalen vid en varuhusked
ja l yckas skapa ett mer kundorienterat bemötande och en uppfattning om 
att detta bemötande också är bra för det egna företaget. 

I detta arbete studeras föreställningar kring stora omorienteringspro-
jekt. Det är frågan om projekt som modifierar, och i vissa stycken också krä
ver, helt nya system av föreställningar. Projekten är viktiga för organisatio
nerna inte minst genom att de berör stora delar av personalen. De är också 
omfattande i ekonomiska och tidsmässiga termer. Förändringar av före
ställningar i anslutning till dessa omorienteringsprojekt kan därför ses som 
ett organisatoriskt lärande. Detta lärande kan ha olika omfattning beroen
de på hur omfattande förändringar av föreställningar det är frågan om. 

En viktig orsak till att fokusera studier av lärande på gemensamma före
ställningar är att de präglar vår erfarenhet och världsuppfattning. Dessa 
gemensamma föreställningar är delade fundamentala (ofta implicita) anta
ganden om varför händelser inträffar som de gör och hur människor ska 
agera i olika situationer (Bartunek, 1984:355). Utifrån dessa delade före
ställningar sammanfogas individerna i organisationen och får gemensamma 
uppfattningar om hur olika saker hänger ihop (Pfeffer, 1982:209ff). Dess
utom skapas det utifrån gemensamma föreställningar överenskommelser 
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mellan individer, föreställningarna ringar in problem som individerna i 
organisationen anser vara viktiga att lösa (Benson, 1983). 

Diskussionen om gemensamma föreställningar fördjupas i ett senare 
avsnitt. Detta avsnitt riktar in sig på vilka orsaker det finns till att studera 
föreställningar hos individen istället för som många tidigare gjort koncen
trera intresset till antingen beteenden eller kognitiva scheman. Vid studier 
där man använder sig av kognitiva scheman tar man inte hänsyn till hur 
individen förhåller sig till verkligheten på samma sätt som i det menings-
skapande perspektivet. Inom den kognitiva psykologin menar man att det 
intressanta är att studera hur den kunskapsmässiga avbildningen av verk
ligheten ser ut, vilka mentala konstruktioner av verkligheten individer har. 

Utifrån ett meningsskapande perspektiv kommer förmågan att handla 
inte enbart ifrån individens kunskapsmässiga mentala avbildning av verk
ligheten. I de flesta fall bygger vårt handlande på en mer praktisk, för-reflek-
terad, förståelse av verkligheten. Tanken på en slags praktisk förståelse här
stammar bl.a. från Heidegger (1981:115ff), när han beskriver hur vi för
håller oss till verkligheten, t.ex. ting och andra människor. Här utsträcker 
vi betydelsen till att också handla om abstrakta omorienteringsprojekt. 

För att exemplifiera detta beskriver Heidegger hur individen relaterar 
sig till tingen. Våra föreställningar kring en hammare är inte en objektiv, 
teoretiskt korrekt, mental avbildning av föremålet. Dessa präglas istället av 
vilken roll hammaren spelar i vårt dagliga liv, och därvid spelar vanor, tra
dition o.dyl. in. Det beror på vad individen kopplar för känslor till ham
maren, hur familjär hon är med hammaren. Om användaren av hammaren 
kommer från en skomakarsläkt som alltid har använt sig av hammaren som 
sitt "käraste" verktyg kommer hon att föreställa sig den på ett annat sätt 
än ifall hon nästan aldrig har sett den användas. Våra föreställningar kring 
olika fenomen präglas alltså av ett s.k. betydelsesammanhang (Ehn, 1988: 
65ff). 

Våra föreställningar kan därmed sägas formas av de kulturella sam
manhang vi befinner oss i. Beroende på vilken situation det är frågan om 
kan vi befinna oss i o lika kulturella sammanhang (Müllern, 1994:191ff). I 
ett fall formas våra föreställningar av ett "fotbollssammanhang" och i en 
annan situation övergår vi till ett "akademiskt sammanhang". Föreställ
ningarna individen hyser i de två sammanhangen kan skilja sig radikalt åt. 
En viktig insikt är då att dessa kulturella sammanhang påverkar hur vi tol
kar fenomen vi möter. Vår kulturella tillhörighet påverkar hur vi uppfattar 
saker och ting vi möter. Mot den bakgrunden förefaller eventuella liknelser 

85 



mellan människan och en dator främmande. Vi är i den meningen menings-
skapande snarare än informationshanterande. 

För Heidegger är det tänkande, observerande, tolkande subjektet alltid 
infogat i e tt sammanhang. Vår uppfattning av verkligheten kan inte redu
ceras till en subjekt-objektrelation. Bruns beskriver denna Heideggers tanke 
på följande sätt: 

But those who follow Heidegger understand that consciousness is 
never alone with its object but is always situated, always historical 
and contingent, so that it is no longer enough to think of under
standing as an activity of consciousness at all (Bruns, 1992:213f). 

Detta perspektiv kan också appliceras på fenomen som individen i organi
sationen konfronteras med. Både som utomstående betraktare och medlem 
i organisationer måste olika organisatoriska fenomen tolkas. Vad betyder 
t.ex. budgeten för tjänstemän respektive politiker i en kommunal förvalt
ning? Eller vad betyder införandet av ett nytt, datoriserat redovisnings
system för de inblandade i ett litet tillverkningsföretag? 

De stora, komplexa omorienteringsprojekt som studeras här väcker 
många reaktioner på olika nivåer i organisationerna. Det utvecklas mycket 
föreställningar kring dem, vilka inte alltid överensstämmer med de avsikter 
ledningarna har med projekten. Genom att projekten berör stora delar av 
de studerade organisationerna måste man, i n ågon mening, relatera sig till 
projekten. Bland de intervjuade personerna har alla hört talas om de aktu
ella projekten. Man kan därför sägas ha bildat sig en uppfattning om pro
jekten, skapat mening kring dem. 

Det meningsskapande som sker när ett omorienteringsprojekt initieras 
och sedermera genomförs handlar om flera saker. Omorienteringsprojekt 
kan, för det första, tolkas utifrån det rena sakinnehållet. Det är inte givet 
att olika personer lägger samma mening i ord som decentralisering, mål
styrning, privatisering, affärsområde etc. Projekten kan också tolkas inställ-
ningsmässigt. Vissa aktörer kan ha en positiv inställning till ett givet pro
jekt medan andra förhåller sig negativa till detsamma. 

Organisationer är komplexa fenomen i den meningen att de ofta inrym
mer olika aktörsgrupper, vars föreställningar om en "gemensam verklighet" 
kan skilja sig åt. Beroende på faktorer som utbildning, intressen, bakom
liggande erfarenheter osv, kan tolkningen av olika organisatoriska fenomen 
hos olika aktörsgrupper vara mycket disparata. Så här långt konstaterar vi 
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bara att organisatoriska fenomen tolkas av olika aktörsgrupper, och att 
dessa tolkningar kan skilja sig åt mellan grupperna. 

Ytterligare kritik mot det kognitiva perspektivet är att man strävar efter 
en teoretisk förståelse av verkligheten medan man i det meningsskapande 
perspektivet, som förespråkas i denna studie, strävar efter en praktisk för
ståelse av verkligheten. Det meningsskapande perspektivet fokuserar alltså 
hur individen upplever verkligheten när han är mitt uppe i den. Man glöm
mer inte bort emotionella och språkliga aspekter av hur individen reagerar 
gentemot en viss händelse. 

Det finns ett antal studier som pointerar språkets betydelse för att för
stå individens agerande (Bruner, 1990:68ff; Gioia, Donnellon 8c Sims, 
1989). Det är genom att tala med organisationsmedlemmarna som vi lär oss 
något om deras föreställningar om en viss händelse. Språket behövs för att 
uttrycka mening, men också för att klarlägga och frigöra mening i aktörer
nas beteende. Det individen säger påverkar det hon gör vilket leder till att 
hon får en bättre förståelse för vad som händer. Bruner uttrycker det på föl
jande sätt: 

A culturally sensitive psychology is and must be based not only upon 
what people actually do, but what they say they do and what they 
say caused them to do what they did (Bruner, 1990:16). 

Det finns dock kritiska röster om det verkligen är en överensstämmelse mel
lan vad vi säger och vad vi gör. Brunsson 8c Hägg (1992:9ff) menar att det 
finns föreställningar om olika institutioner, och dessa föreställningar över
ensstämmer inte med vad som verkligen sker i praktiken. Som exempel 
beskriver de marknaden som institution, och vilka föreställningar männis
kor i samhället har om marknaden, t.ex. att individen på marknaden antas 
söka efter egennytta, är höggradigt rationell och starkt oberoende och själv
ständig. Relationerna mellan aktörerna antas dessutom vara enbart mark-
nadsmässiga, de avser varuutbytet och berörs inte av andra sociala relatio
ner. Praktiken däremot överensstämmer inte med dessa föreställningar. 
Brunsson 8c Hägg menar dock att det trots detta är väsentligt att studera 
föreställningarna. 

Föreställningarnas praktiska betydelse är av ett helt annat slag, de är 
framförallt till för att legitimera en verksamhet. Det innebär att de har bety
delse för praktiken. Det är föreställningen om marknaden och dess effekter 
snarare än praktiken i sig som har betydelse för legitimiteten hos mark
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nadslösningar i samhället, i vilken utsträckning de anses som anständiga 
och förnuftiga och därmed acceptabla. Detta innebär att föreställningar, 
med hjälp av språkanalys, blir intressant att studera för att förstå organi
satoriska fenomen som t.ex. lärande. 

Att språket är väsentligt för att förstå organisatoriska fenomen finns det 
flera förespråkare för. Så skriver t.ex. Gioia, Donnellon & Sims: 

The obvious key to understanding and influencing cognition, cultu
re, and change in organizations rests in the study of language and 
communication. The 'organization that members respond to and 
participate in is constructed from their cognitions and displayed in 
language used to communicate ideals, values, goals, etc. Any 
attempt to initiate a change begins by changing the language used to 
communicate new values, goals and models of action (scripts) 
(Gioia, Donnellon & Sims, 1989:523). 

Språket blir i denna studie en viktig kunskapskälla för att fånga det me-
ningsskapande som sker kring de aktuella omorienteringsprojekten. Vi byg
ger därmed på den metodmässiga och ontologiska utgångspunkten att män
niskor i tal uttrycker föreställningar om fenomen runt omkring dem, och 
att dessa föreställningar också påverkar agerandet (även om det konkreta 
agerandet inte är huvudfokus i denna studie). 

Organisatoriskt lärande, information och meningsskapande 

I den organisatoriska lärandelitteraturen har man, som vi såg i f öregående 
kapitel, använt sig av en speciell variant av ett kognitivt perspektiv, vad vi 
där kallade ett informationsperspektiv. I ett informationsperspektiv lyfts 
informationsinsamlande och -tolkning fram som viktiga delar av det orga
nisatoriska lärandet. I denna syn på lärande ligger dock en organisations
syn som är oförenlig med det meningsskapande perspektiv som företräds 
här. 

Synen på organisationer som informationshanterande system har vun
nit många anhängare inom organisationsteorin (se t.ex. Galbraith, 1973:8 
ff). Informationsperspektivet har varit ett sätt att försöka beskriva och för
stå vad som faktiskt händer i organisationen, att lämna synen på organi
sationen som en svart låda. Informationsperspektivet har inte minst fått ett 
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stort genomslag på beslutsteori, framförallt med olika applikationer inom 
det operationsanalytiska området. 

Frågan är dock hur relevant analogin med datorer egentligen är. En 
organisation varken är, eller kan fungera som en dator. Organisationer är 
socialt konstruerade fenomen, som knappast kan betraktas oberoende av 
tankar och föreställningar hos medlemmarna, men också i omgivningen. 

Det organisatoriska lärandet blir, i informationsperspektivet, ett erfa-
renhetsbaserat, utvärderande lärande. Lärandet uppkommer som ett resul
tat av informationsinsamling, -bearbetning och -tolkning. Ett problem är 
att ingen av dessa tre delar av informationsprocessen går att isolera från de 
aktörer som finns med i det sociala sammanhang organisationen utgör. 

Så måste vi t.ex. fråga oss vem/vilka som avgör vilken information som 
samlas in; var och hur den samlas in; vilka som deltar i bearbetningen av 
information; vilka som avgör vilken information som bearbetas vidare; osv. 
Ett renodlat informationsperspektiv kan heller aldrig svara på hur vi fak
tiskt tolkar den inkommande informationen och sedan agerar utifrån den. 
Vi väljer i d en meningen själva vilken information som faktiskt uppmärk
sammas. Feldman & March (1981:177ff) beskriver till och med informa
tionsprocessen i organisationer som en i huvudsak symbolisk aktivitet. 

Kritik mot informationsperspektivet kommer också från det egna 
lägret. Denna kritik handlar i första hand om att människans kognitiva för
måga är begränsad (Simon, 1979). Begränsningarna hos vår förmåga att 
samla in och bearbeta information gör analogin till datorer mindre me
ningsfull. Datormetaforen överbetonar den rationella mekanismen som gör 
att vi handlar på vissa sätt. 

När individen handlar bygger hon sällan på en fullständig definition av 
situationen, i den meningen att hon agerar analogt med en dator. Vi bygger 
istället på föreställningar som ofta tas för givna. Dessa begränsningar kom
mer att bilda utgångspunkten för det lärandeperspektiv som byggs upp i 
detta kapitel, där tyngdpunkten ligger på det mänskliga meningsskapandet. 

I d en kognitiva psykologin beskrivs tänkande som en aktivitet. Denna 
aktivitet kan karaktäriseras i termer av mentala tillstånd och mentala ope
rationer. Winograd &c Flores (1987) kritiserar denna rationalistiska syn på 
tänkande. Kritiken bygger på att människor sällan medvetet reflekterar över 
sina handlingar och hur de ser på verkligheten som dom möter den i det 
dagliga livet. Vi bygger istället vårt handlande på en praktisk förståelse av 
verkligheten. 
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- cognition viewed not as activity in some mental realm, but as a pat
tern of behavior that is relevant to the functioning of the person or 
organism in its world (Winograd & Flores, 1987:71). 

De helhetsorienterade kunskapsrepresentationer som diskuterades i föregå
ende kapitel utgör en brygga mellan det renodlade informationsperspekti
vet och ett mer aktivt, meningsskapande perspektiv på lärande. Kognitiva 
scheman, kartor, referensramar och liknande, hjälper oss att klassificera och 
kategorisera saker och ting vi möter, de hjälper oss med andra ord att tolka 
vår verklighet. 

Alltmer kritik börjar dock dyka upp mot försöken att beskriva dessa 
scheman i termer av program där det sker en bearbetning av information -
sekventiellt eller parallellt. Collins skriver i det sammanhanget: 

These concepts imply that behavior is determined cognitively by 
well-defined verbal ideas. But if the most common stance is to assu
me normalcy as much as possible ... then immediate situations do 
not have to be explicitly defined in order for people to act in them 
(Collins, 1981:991). 

Det är inte fråga om en enkelriktad avbildning av en verklighet "där ute". 
Informationsperspektivet leder till en passiv bild av människan där det finns 
"färdiga" scheman som aktiveras när hon möter stimuli från omgivningen. 
Bransford, som ett exempel på denna passiva syn, skriver: 

At the time of comprehension for example, information about a res
taurant may activate a "restaurant" script, or schema, which speci
fies that particular roles must be filled, and certain sequences of 
events must occur (Bransford, 1979:188). 

I organisationsteorin, men också inom områden som artificiell intelligens 
har dessa helhetsorienterade kunskapsrepresentationer kopplats intimt till 
tekniska miljön man verkar i. Kunskapsrepresentationen blir här en avbild
ning av denna tekniska miljö. Beroende på graden av osäkerhet i denna tek
niska miljö krävs mer eller mindre information för att kunna göra denna 
avbildning så korrekt som möjligt (Galbraith, 1973:4). Man antar med 
andra ord en tät koppling mellan teknisk miljö och mental avbildning, ett 
antagande som har en rad begränsningar, t.ex. att individer gör olika tolk
ningar av den miljö de konfronteras med (Winograd & Flores, 1987: 75ff). 
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Utgångspunkten för det rationalistiska informationsperspektivet är exi
stensen av en objektiv verklighet, som består av olika ting med tilldelade 
egenskaper. Människor samlar, som kognitiva varelser, information om 
dessa ting och bygger upp mentala avbildningar av dem. Dessa avbildning
ar är antingen korrekta eller inkorrekta, vilket följer av antagandet om en 
objektiv verklighet. 

Lärandet i informationsperspektivet handlar om att upprätta en relation 
mellan ett subjekt och ting i verkligheten - att avbilda denna verklighet på 
ett så korrekt sätt som möjligt. Lärandet blir alltså en subjekt - objektrela
tion. En skarp åtskillnad görs mellan det tänkande subjektet och verklighe
ten "där ute". 

Denna enkla ontologi och epistemologi ifrågasätts av det menings-
skapande perspektiv som företräds i detta arbete. I ett meningsskapande 
perspektiv är vi alltid i färd med att tolka verkligheten. Heidegger (1981: 
193ff) menar t.ex. att vi inte kan, på ett sammanhållet sätt, tala om en yttre 
verklighet, oberoende av dessa tolkningar. 

Schneider & Angelmar (1993:348) kritiserar tendensen att okritiskt ta 
över modeller från en vetenskap (i det här fallet individualpsykologin) till 
en annan (organisationsteori). Risken är bl.a. att man begränsas av de 
modeller som används i ursprungsfallet. Författarna pekar, i det samman
hanget, på risken att underbetona den sociala kontexten. 

Meningsskapande och lärande 

Vad betyder det att lyfta fram föreställningar och meningsskapande som 
viktigt i lärandet? Föreställningar handlar om att vi alltid har ett förhållan
de till saker och ting vi möter. Vi måste ha ett förhållande till det vi möter 
annars skulle tillvaron förvandlas till ett obegripligt kaos. Så långt är det 
meningsskapande perspektivet överens med den kognitiva synen som redo
visats i föregående kapitel, vi behöver någorlunda stabila helheter att rela
tera våra upplevelser till. 

Poängen med det meningsskapande perspektivet är just att individen 
tvingas ge saker och ting mening, för att verkligheten ska bli hanterlig. 
Lärande kan då sägas handla om hur individen utvecklar nya föreställ
ningar för att hantera saker och ting hon möter. Eftersom lärande är ett pro
cessbegrepp kommer vi att fokusera förändringar av föreställningar. 

Dessa tolkningsakter sker dock inte i ett vakuum, utan påverkas av tidi
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gare erfarenheter, kunskaper, värderingar m.m., liksom de också påverkas 
av andra människor. Schutz &c Lu ckmann skriver att: 

Each step of my explication & understanding of the world is based 
at any given time on a stock of previous experience, my own imme
diate experiences as well as such experiences as are transmitted to 
me from my fellow-men & above all from my parents, teacher, and 
so on (Schutz & Luckmann 1973:7). 

När vi talar om att människan har föreställningar om saker och ting, avser 
vi en helhet för individen. Individen tolkar saker och ting hon möter i termer 
av en helhet som formats utifrån hennes förutsättningar. En slutsats av ett 
meningsskapande perspektiv är att individen förhåller sig olika till saker 
och ting, beroende på vem hon är och vilken bakgrund hon har och hur det 
sociala sammanhanget ser ut. 

En viktig skillnad mellan ett meningsskapande perspektiv och den kog-
nitiva psykologin ligger i den aktiva roll människan tilldelas i skapandet av 
mening. I det föregående kapitlet redogjordes för den roll kognitiva scheman 
spelar när det gäller att klassificera och kategorisera verkligheten vi möter. 

I begreppet kognitivt schema, eller karta, ligger att det är en avbildning 
av en verklighet. Schemat är den mentala bild vi formar av en "verklig" 
verklighet. Kognitiva scheman bygger därmed på en realistisk verklighets
uppfattning. Det kognitiva schemats funktion är att hjälpa oss klassificera 
och kategorisera verkligheten som vi möter den. 

Individer upprättar en relation mellan en verklighet och en bild av denna 
verklighet. De kognitiva schemana är s.k. representationer av något objekt 
(kan vara påhittade objekt) i verkligheten (Perner, 1991:15ff). I den realis
tiska synen ligger att denna relation tar formen av en avbildning, som sedan 
kan vara mer eller mindre korrekt. 

Ur ett meningsskapande perspektiv problematiseras denna realistiska 
ontologi. I det meningsskapande perspektivet ligger inte verkligheten "där 
ute", färdig att avtäckas. Verkligheten skapas i en tolkningsakt. Det är dock 
inte frågan om en renodlad idealism. En idealistisk grundsyn bygger, enkelt 
uttryckt, på tanken att det inte finns någon egentlig yttre verklighet att upp
täcka, vilket för alla, utom för ett fåtal filosofer, är en absurd ståndpunkt 
(åtminstone meningslös ur en empirisk vetenskapsmans synvinkel). 

Det är viktigt att lyfta fram att det inte är tingen i sig som skapas i tolk
ningsakten, utan deras mening. Det som skapas är med andra ord ett för
hållningssätt till saker och ting. Individens föreställningar säger något vik
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tigt om hur hon förhåller sig till den verklighet hon möter. Ett meningsska-
pande perspektiv ifrågasätter inte att det finns något "där ute". Perspekti
vet handlar istället om människans förhållande till detta något. Saker och 
ting hon möter har ingen inneboende mening, utan meningen är en egen
skap hon lägger på dem - meningen avtäcks inte utan den skapas. 

Det innebär att den subjekt - objektrelation som byggs upp i in
formationsperspektivet upplöses. Subjektet upptäcker inte meningen hos 
objekt ute i v erkligheten. Subjektet tilldelar istället saker och ting mening. 
Frågan för ett lärandeperspektiv blir därmed inte hur korrekt individens 
avbildning av verkligheten är, utan snarare vilken mening hon tilldelat den. 
Lärande blir då en beskrivning av vår förmåga att se saker som något, dvs. 
att ge dem mening. 

För vår del innebär inte studien av ett omorienteringsprojekt i en orga
nisation att det finns ett omorienteringsprojekt, utan istället finns det en 
mångfald beroende på hur individerna på olika nivåer uppfattar omorien-
teringsprojektet, vilka föreställningar som skapas runt det. För att skapa en 
förståelse för hur lärande uppstår i organisationer är det därför rimligt att 
studera föreställningar, inte bara hos organisationsledningen, utan också i 
övriga delar av organisationen. 

När det gäller omorienteringsprojekt och genomförandet av dessa är det 
av stor betydelse att man från ledningens sida lyckas sprida föreställningar 
om projektet till berörda delar av organisationen. Det gäller inte bara kog-
nitivt relaterade delar, dvs. sakinnehållet i förändringarna, utan också emo
tionella förhållningssätt till projektet. Våra föreställningar styr i den 
meningen både hur vi uppfattar saker och ting, och också vad vi tycker om 
dem i värderingstermer. 

Omorienteringsprojekt är ett speciellt fenomen i organisationer, som 
uppvisar vissa särdrag. Stora projekt är vanligtvis initierade av ledningen i 
organisationen, varför deras föreställningar spelar en viktig roll när det gäl
ler att förstå vilka omorienteringsinitiativ som egentligen vidtas. På led
ningsnivån sker det ett meningsskapande när man startar och genomför 
stora omorienteringsprojekt. Detta meningsskapande kan beskrivas i ter
mer av ett lärande. 

Detta lärande måste dock skiljas från de meningsskapande processer 
som tar vid när ledningsinitiativen möter andra aktörsgrupper i organisa
tionen. Frågan är då snarare hur föreställningar sprids internt i organisa
tionen, och hur andra aktörsgrupper än ledningen då kommer att tolka 
omorienteringsinitiativen. 
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Vad innebär då detta för det lärandeperspektiv som ska utvecklas här? 
En viktig slutsats är att lärande, för individen, kommer att handla om före
ställningar och förändringar i dessa. Lärande kommer att handla om hur 
människan förhåller sig, föreställningsmässigt, till verkligheten hon möter. 
Ett lärande kommer till stånd när människor i någon mening ändrat sina 
föreställningar. 

En viktig slutsats är också att beskrivningar av lärandet inte kan begrän
sas till spridningen av föreställningar. Viktigt för förståelsen av hur organi
satoriskt lärande uppstår är också att beskriva hur initiativ tas, i det här fal
let hur nya omorienteringsprojekt initieras. Detta senare meningsskapande 
ska beskrivas i n ästa kapitel. 

Lärande som en social meningsskapande process i o rganisationer 

Vi har i d et tidigare avsnittet diskuterat individens föreställningar och vil
ken betydelse de har för hur hon agerar och därvid konstaterat att hon 
måste tilldela saker och ting mening för att kunna orientera sig i t illvaron. 
Diskussionen har så långt endast gällt individen som isolerad aktör. Frågan 
i detta avsnitt är hur ett meningsskapande perspektiv ska kunna appliceras 
på organisationer. Organisationer är sociala konstruktioner där det finns ett 
antal olika individer med olika föreställningar kring organisationer. Det blir 
då intressant att fråga sig om det finns gemensamma föreställningar i orga
nisationer och i så fall hur relationer mellan människor struktureras i orga
nisationer eller i andra sociala sammanhang. 

Saker och ting vi möter i vårt dagliga liv är inte bara uttryck för den en
skilda individens föreställningsmässiga konstruktion, utan de är också soci
ala konstruktioner (Berger &c Luckman, 1967:15). Föreställningar kring 
hur verkligheten ser ut, vilken mening den har, skapas i e tt socialt samspel 
mellan individer i o lika roller. Föreställningars sociala karaktär märks inte 
minst i o rganisationer, där individer tvingas interagera för att organisatio
nen ska kunna fungera. Utan någon form av gemensam föreställning om 
vad en organisation är blir det svårt att upprätthålla den sociala ordning 
som organisationer utgör. I den meningen kan inte organisationer sägas 
existera utan dessa föreställningar. 

Med konstruktion avses att aktörernas föreställningar är av avgörande 
betydelse för vilken mening denna verklighet kommer att få, och att indivi
der och grupper av individer är aktiva i detta konstruerande. Att verklig
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heten därigenom är konstruerad antyder också att konstruktionen skulle 
kunna se annorlunda ut, med andra aktörer som har andra föreställningar. 
Kring organisationer som allmänt fenomen finns en stor mängd föreställ
ningar. Det kan handla om föreställningar kring hierarkier, mål, ledarskap, 
decentralisering, planering, beslut osv. Föreställningar utvecklas också 
kring varje specifik organisation. 

I denna ständigt pågående sociala konstruktion påverkas individen 
ständigt av andra individer, som i s in tur skapar föreställningar om henne 
och de föreställningar hon har. Detta sociala meningsskapande beskriver 
Pettigrew på följande sätt "man creates culture and culture creates man" 
(Pettigrew, 1979:577). De föreställningar individen har existerar inte en 
gång för alla givet, utan förändras, återskapas, förstärks i e n mångfald av 
situationer, i språkbruk, i handlingar och materiella strukturer (Smircich, 
1983:350f). Individen lever inte isolerat utan fungerar i ett socialt sam
manhang. 

Detta sociala sammanhang isoleras inte till klart avgränsade system, 
t.ex. organisationer. Sociala sammanhang kan utgöras av delar av organi
sationer, liksom de också kan gå över gränserna (i t ermer av medlemskap) 
kring organisationer. I vilken relation står då individens föreställningar till 
större mönster av föreställningar som delas av flera individer? 

Trots att varje individ har ett eget liv och egna erfarenheter som de fått 
beroende på vilka situationer de har varit i så verkar människan sträva efter 
att utveckla föreställningar som överensstämmer med andras föreställning
ar. Detta leder till att man avgränsar verkligheten och skapar låsningar om 
hur verkligheten ser ut. Man försöker forma gemensamma föreställningar 
om hur man ska betrakta verkligheten. Detta orsakas av att människan har 
både existentiella skäl, vilket bl.a. innebär att de har behov av en samman
hängande världsbild, och praktiska skäl, som bl.a. handlar om att det är 
alltför tidskrävande och distraherande att ständigt fundera över olika sätt 
att tolka världen på (Alvesson, 1991:44). 

Ovanstående innebär att den organisatoriska verkligheten är en tolkad 
verklighet och varje aktör har sina föreställningar kring den. Det man då 
kan fråga sig är hur organisationer kan fungera på ett koordinerat sätt. Är 
det rimligt att tala om organisationen, sedd som helhet, som en kulturell 
formation där medlemmarna har gemensamma föreställningar om, för 
organisationen (läs ledningen), centrala aspekter? 

Organisationer är i sig bräckliga kulturella formationer. Anledningen 
till att man i v issa organisationer kan sägas vara mer framgångsrika på att 
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skapa gemensamma föreställningar, ligger ofta i det faktum att medlem-
merna delar bakgrund, utbildning, yrkesmässiga intressen osv. Man förenas 
föreställningsmässigt på grundval av bakomliggande gemensamma tillhö
righeter snarare än det faktum att man arbetar i organisationen X. 

För individen erbjuder ofta mindre grupperingar i den stora organisa
tionen bättre möjligheter att dela föreställningar. Det kan gälla grupper som 
avgränsas på grund av gemensamma arbetsuppgifter, t.ex. en arbetsgrupp 
eller en avdelning. Det kan också gälla makt-, värderings- eller statusmäs
sigt avgränsade grupper. Organisationer kan i den meningen beskrivas som 
arenor där en rad, föreställningsmässigt mer eller mindre disparata, aktörs
grupper agerar. 

De flesta organisationer tycks ändå kunna fungera trots att de kan 
beskrivas som föreställningsmässigt heterogena. Förekomsten av skilda 
föreställningsmässiga uppfattningar av den organisatoriska verkligheten 
behöver inte leda till direkta konflikter. För att förstå detta är det centralt 
att fokusera maktaspekten. Verklighetsuppfattningen är till stor del ett 
resultat av förhandlingar mellan aktörer i asymmetriska maktrelationer 
(Alvesson, 1991:44ff). Detta innebär att organisationer i mycket formas av 
vad vissa centrala aktörer föreställer sig att den är. Därigenom blir det 
intressant att återfinna de bärande föreställningarna som bygger upp orga
nisationsfenomenet och vilka aktörsgrupper som bär upp dem. 

Det här innebär inte att man i övrigt i o rganisationen delar dessa "star
ka" föreställningar. Tvärtom kan det finnas stora skillnader i f öreställning
ar i en och samma organisation. Svagare föreställningar, t.ex. hos en grupp 
vårdbiträden inom hemtjänsten, har dock mycket svårare att påverka det 
som händer i organisationen. Assymetriska maktrelationer gör att vissa före
ställningar påverkar strukturer och processer på ett mer genomgripande sätt. 

Individers föreställningar fyller funktionen att strukturera och skapa 
ordning i tillvaron, detsamma gäller för gemensamma föreställningar. Detta 
märks även i ledarskapslitteraturen som diskuterar ledarskap som "sym
bolisk handling", "ledning via idéer" etc. (Pfeffer, 1981; Arvonen, 1989). 
De ser det som betydelsefullt att skapa konsensus-föreställningar inom orga
nisationer. Ledningens konsensus-föreställningar fyller framförallt funktio
nen att legitimera vissa handlingar. Det kan t.ex. gälla att genomdriva ett 
större förändringsprojekt och det är av stor vikt att alla berörda accepterar 
och tycker att det är en riktig lösning för att den ska kunna genomföras. För 
att uppnå konsensus-föreställningar används framförallt språket, för att 
därigenom förmedla vad som är bra resp. dåligt osv. 
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Språkbrukets betydelse för gemensamma föreställningar 

Man kan tänka sig flera aspekter när man studerar gemensamma föreställ
ningar och vad de består av. En viktig sådan aspekt handlar om språkbruk, 
hur vi talar om vår verklighet. Vad spelar då språket för roll i organisatio
nen? Det är genom att tala med andra i organisationen som vi lär oss något 
om organisationen. Språket eller snarare dialogen är av central betydelse för 
att sprida information, erfarenheter, kunskap m.m. Med hjälp av språket 
sprids mycket mer än bara de ord som överförs från en individ till en annan. 
När man lär sig ett nytt språk lär man sig också bakomliggande kulturella 
värden som uttrycks i språket. Språket i organisationen liknar det som Fou
cault kallar diskurser, dvs. de gemensamma sätt varpå vi talar om vår verk
lighet. Sproull har en liknande syn på det språk som används i organisationer: 

Beacause cognitive processing uses category systems that are mol
ded by language, language strongly influence beliefs (Sproull, 
1981:204). 

Språk och föreställningar hos aktörerna i organisationen hänger intimt 
samman, och båda kan sägas förutsätta varandra. Med gemensamma före
ställningar avses delade fundamentala (ofta implicita) antaganden om var
för händelser inträffar som de gör och hur människor ska agera i olika situ
ationer. Språket kan då ses som ett verktyg för att uttrycka dessa föreställ
ningar. Språket är dock mycket mer än bara ett neutralt verktyg, en gram
matik för att uttrycka tankar. Det inrymmer föreställningar som kan fri
göras från den enskilde individen och bildar då diskurser. Det blir en bära
re av idéer, värderingar och kunskaper hos en grupp människor. Språket är 
oundgängligt när det gäller att skapa gemensamma föreställningar kring 
organisationer. 

När man ser på språket som en diskurs, eller som ett slags språksystem 
är det, som nämnts ovan, inte något som är speciellt knutet till individen. 
Språket sett som en diskurs blir istället ett socialt fenomen, där en viss grupp 
människor delar ett visst sätt att strukturera upplevelser, vilket kodifieras i 
språket. Eftersom det är gemensamma föreställningar som står i fokus blir 
det naturligt att studera språkbruket som ett socialt fenomen. 

Inom organisationsforskningen har ett språkperspektiv använts på olika 
sätt. En viktig gren av organisationsforskningen, nära kopplad till det läran-
deperspektiv som företräds i detta arbete, har uppmärksammat talet i orga
nisationer. Rombach (1986) beskriver hur pratet, som han själv kallar det, 
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om vad man gör i en organisation fyller viktiga funktioner vid sidan av det 
man de facto gör. Språket ses i det fallet som en handling vid sidan av övri
ga organisatoriska handlingar. Vad man säger att man gör behöver då inte 
överensstämma med vad man i r ealiteten gör. 

Rombachs studie handlar om kommunala organisationer och hur de 
hanterar stagnerande ekonomiska situationer. Många av de studier som 
genomförts med detta perspektiv har också gällt offentlig sektors organisa
tioner. Det tycks därvid som språket, eller pratet, fyller centrala funktioner 
i denna typ av organisationer. Det är dock fel att anta att det endast är här 
som vi finner diskrepanser mellan prat och handling. 

Pondy (1977:57) menar att det i organisationer finns ett gemensamt 
språksystem, men det kan vara mer eller mindre gemensamt. I sin studie 
visar Pondy att ju mer gemensamt språk en chef har med sina anställda 
desto mer effektivt genomförs arbetet. Han pekar även på språkets bety
delse genom att kritisera contingencyteorin där man menar att det är för
utbestämt vilka resurser som är organisationens knappa resurser och vilka 
händelser som blir kritiska för organisationen. Istället för Pondy fram tan
ken att organisationens mest kritiska händelser eller mest knappa resurser 
inte är något förutbestämt utan snarare uppkomna genom en process av 
social influens och social definition av organisationen. Det beror på hur 
organisationsmedlemmarna ser på organisationens omgivning, vad som 
upplevs som kritiska händelser och knappa resurser. Pondy anser att verk
ligheten är socialt konstruerad. Det ger språket en kritisk betydelse för pro
cessen att konstruera verkligheten. Vad som defineras som en kritisk hän
delse eller en viktig resurs är resultatet, utvecklandet och användandet av 
ett delat språk. Det producerar en socialt konstruerad värld inom organi
sationen. 

Språket ligger med ovanstående synsätt som grund för våra gemensam
ma föreställningar. Organisationer är därmed inte föreställningsneutrala 
utan det är våra föreställningar och hur vi språkligt beskriver dem som ska
par olika fenomen i organisationen. Språket bidrar till att nya individer 
socialiseras in i vissa föreställningar, det bidrar också till att föreställningar 
ändras och förstärks. 

Det finns forskare som går steget längre i sin beskrivning av språkets 
betydelse. Donnellon et.al. (1986:43) anser att det inte behövs gemensam
ma föreställningar för att åstadkomma gemensam handling, utan att det 
räcker med att man har en gemensam språklig bas. En organiserad hand
ling behöver inte grunda sig på en gemensam förståelse av en given situa
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tion, dvs. att alla som deltar i handlingen tolkar situationen på samma sätt. 
Även i s ituationer där aktörernas tolkningar skiljer sig åt finns det möjlig
heter till organiserad handling, ifall man delar en språklig gemenskap. 

Föreställningar om omorienteringsprojekten - /cognitiva och emotionella 
förhållningssätt 

När individer konfronteras med ett fenomen bildar man sig en uppfattning 
om det. Denna uppfattning grundas både i kognitiva och emotionella fak
torer. Det innebär att man både har en viss uppfattning om innehållet i feno
menet och dessutom har känslomässiga åsikter om fenomenet, dvs. en viss 
inställning. 

I denna studie handlar fenomenet om omorienteringsprojekt. De olika 
aktörerna har uttalat sig om omorienteringsprojekten som äger rum i deras 
organisation. Utifrån dessa utsagor kan man skapa en bild både av deras 
kognitiva uppfattningar av projektet och deras inställning till projektet. 

I den kognitiva litteraturen fokuseras individens tankeförmåga, t.ex. 
minne och förväntningar. Där är man intresserad av att studera själva läran
deprocessen, dvs. de tankemässiga processer som leder till ett individuellt 
lärande. Ett viktigt begrepp är i det sammanhanget kognitiva scheman eller 
kartor, där individen med hjälp av dessa scheman försöker avbilda den yttre 
verkligheter hon möter. Dessa avbildningar lagras i våra minnen och kan 
sedan plockas fram vid behov. 

När man studerar den kognitiva delen av utsagorna är man intresserad 
av vilket innehåll aktören lägger i o lika begrepp, vilka teman som tas upp 
etc. Utifrån den typen av data ringar man in hur individen relaterar sig till 
omorienteringsprojekten. Utifrån hur individen resonerar och kognitivt för
klarar orsaker, syften och motiv till olika händelser kan man få en bättre 
bild av deras uppfattning av omorienteringsprojektets innehåll. Individer
nas kognitiva uppfattning kring omorienteringsprojekten är central för för
ståelsen av hur det organisatoriska lärandet uppstår men dessutom måste 
man ta hänsyn till deras emotionella förhållningssätt. 

Vad har känslor, värderingar, o.s.v. för betydelse för det som händer i en 
organisation? Vi ska fortsättningsvis beskriva dessa aspekter i termer av 
emotionella strukturer som finns i o rganisationer, och som utgör en viktig 
del av hur individer och grupper av individer förhåller sig till sin verklighet 
(i det här fallet omorienteringsprojekt). 
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En viktig del av hur vi förhåller oss till vår verklighet utgörs av emotio
nella förhållningssätt, dvs. känslor vi har inför saker och ting. Enligt flera 
författare har känslorna en betydelsefull inverkan på olika processer i orga
nisationen. Berg (1979:250ff) skriver att känslor spelar en viktig roll vid 
utvecklingen av en social organism, dvs. en organisation bestående av män
niskor. 

Känslor fungerar som en länk mellan människor i o rganisationen. Det 
visade sig i d e studier Berg genomfört att individen i första hand försöker 
lösa situationer rationellt men när inte det går får känslorna ett större 
utrymme (Berg, 1979:250f). När individen inte ser en rationell lösning på 
problemet så söker hon istället en lösning utifrån de känslor hon upplever. 

Psykiatrin har tidigare under behaviorismen behandlat känslorna på 
den materiella nivån, som om de bestod av livlös materia. Även känslor har 
sorterats in i stimulus-responsmodeller, de sågs som en reaktion på retning. 
Detta innebär att känsla och beteende sågs som samma sak. Att förändra 
en känsla blev en fråga om att förändra en respons, ett beteende, på en och 
samma stimulus/retning. Denna föråldrade syn på känslor har under sena
re år ifrågasatts och istället konstaterar man att människans känslor i grun
den handlar om vad det innebär att vara människa. Känslorna berättar om 
den unika mänskliga existensformen, och de är till sin natur sociala, inter-
personella. Asplund anser bl.a. att: 

Våra känslor är produkter av våra sociala relationer eller våra käns
lor är sociala relationer (Asplund, 1983:83). 

Människan är inget skafferi, varken för tankar eller känslor (Andersson, 
1992:163). Tankarna finns utanför människan på samma sätt som språket 
finns utanför individen. Med detta synsätt anser man inte att tankarna och 
känslorna finns i människans hjärna utan det hela utspelar sig i interaktio-
nen med andra människor (eller subjekt). 

Andersson (1992:164f) gör en metaforisk beskrivning av var "tankar
na" egentligen sitter. För att beskriva det jämför han människan med en 
skiva och tankarna med musiken. I en inspelad skiva eller musikkasett kan 
man i en mening säga att musiken finns i s kivan eller kassetten, men i en 
annan mening finns den inte alls där. Om man lyfter ut skivan ur fodralet 
och sätter den mot örat så hör man ingenting. För att få ut musiken ur ski
van måste den i bokstavlig mening sättas i relation till något annat, nämli
gen en nål. Svaret på frågan var musiken egentligen är skulle utifrån detta 
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perspektiv vara att den uppstår i mötet mellan skivan och nålen. Utan den 
relationen finns det ingen musik överhuvudtaget på skivan. Musiken finns 
bara där som möjlighet, som "potentiell musik". På samma sätt förhåller det 
sig med människans känslor. Det är frågan om sociala relationer, som inte 
finns inuti en individ utan det är i mötet med omvärlden som de skapas. 

Vi kan, som människor, sägas förhålla oss värderande till den värld vi 
möter. Den mening individen skapar om olika fenomen hon möter inrym
mer i de allra flesta fall uppfattningar om bra/dåligt, vackert/fult osv. Feno
men vi möter i organisationer utgör här inget undantag. Individerna i orga
nisationen uppfattar ett omorienteringsprojekt som initieras av ledningen 
som bra eller dåligt på samma sätt som ett musikstycke kan uppfattas som 
bra eller dåligt. Jämförelsen ska dock inte drivas för långt, t.ex. i te rmer av 
den njutning som kan upplevas när vi hör musik. Omorienteringsprojekt är 
abstrakta företeelser som vanligtvis inte ger samma direkta upplevelse som 
t.ex. ett stycke musik. Poängen som görs här är snarare att individer också 
tilldelar omorienteringsprojekt värden. Organisationsmedlemmarna tycker 
något om dem. Det dom tycker om dem påverkar också hur de sedan agerar. 

Våra emotionella förhållningssätt är dock inte godtyckliga eller irratio
nella. Människor uppvisar ofta en konsistens i sina emotionella uppfatt
ningar. Ofta riktas denna konsistens mot grupper som man värderar, s.k. 
referensgrupper (Sjölund, 1979:46). I smågrupper utvecklas t.ex. ofta star
ka emotionella förhållningssätt som delas av gruppmedlemmarna (Lennéer-
Axelson & Thylefors, 1991:30). Emotionella förhållningssätt kan också 
formas av större grupptillhörigheter, t.ex. politiska partier, fackförbund, 
yrkesgrupper osv. 

Detta innebär att man för att förstå vad gemensamma föreställningar 
består av måste ta hänsyn till de emotionella strukturerna. Det organisato
riska lärandet påverkas med ovanstående resonemang av emotionella för
hållningssätt som olika aktörsgrupper har. Om de olika aktörerna i organi
sationen inte har samma känslor kopplade till, i vårt fall, strategiska 
omorienteringsprojekt så har det organisatoriska lärandet inte fungerat i så 
stor omfattning. 

Tidigare författare som diskuterat känslor som en mekanism för att för
ena människor och därigenom skapa gemensamma föreställningar är bl.a. 
Pagés (1968:261ff) som ansåg att känslomässiga relationer mellan med
lemmar är den mest fundamentala och den mest väsentliga faktorn i ett soci
alt system. Detta beror på att känslomässiga relationer är omedelbara fakta, 
direkt upplevda, medvetet eller omedvetet, av alla medlemmar. 
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Collins (1981) är ytterligare en författare som anser att känslor länkar 
ihop individer i organisationen. Collins anser att den sociala strukturen är 
människors upprepade beteende på speciella platser, användandet av vissa 
fysiska objekt, och kommunicerandet genom att använda ett gemensamt 
symbolspråk. Collins anser att det är känslorna som håller ihop sociala 
strukturer. Organisationer, och andra sociala strukturer ses som marknader 
där kulturella och emotionella resurser är mediet för utbyte. 

Liknande resonemang förs av flera författare i en nyare samlingsvolym 
(Fineman, 1993). Bokens redaktör skriver i ett inledande kapitel bl.a. att: 

Feelings shape and lubricate social transactions. Feelings contribute 
to, and reflect, the structure and culture of organizations. Order and 
control, the very essence of the 'organization3 of work, concern what 
people 4do' with their feelings (Fineman, 1993:9). 

För att studera gemensamma föreställningar krävs det att man både studerar 
det språkbruk organisationsmedlemmarna har och emotionella strukturer 
som kan identifieras hos organisationsmedlemmarna. Individens emotio
nella förhållningssätt i o rganisationer bidrar till att bygga upp gemensam
ma föreställningar i organisationer. 

Precis som vid diskussionerna kring språkbruk i organisationer är det 
viktigt att inte utgå ifrån att den interna värdemiljön, dvs. de gemensamma 
emotionella förhållningssätt som existerar, är något homogent i organisa
tionen. Det kan finnas stora skillnader mellan olika grupper i en och samma 
organisation vad gäller dessa emotionella strukturer. Man kan med andra 
ord ha mycket olika emotionella förhållningssätt, mellan aktörsgrupperna, 
till ett och samma omorienteringsprojekt. 

Lärandekulturen som studieobjekt 

I organisationer pågår ständigt meningsskapande processer där föreställ
ningar formas och omformas. Det gäller vardagliga, ständigt återkomman
de fenomen, likväl som de stora, infrekventa omorienteringsprojekt som 
studeras här. De föreställningar som byggs upp kring omorienteringspro-
jekten utgör det empiriska material som används för att studera lärandet. 

De diskussioner som förts i detta kapitel kring ett meningsskapande per
spektiv har förskjutit intresset från lärande som ett individfenomen till ett 
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socialt fenomen. Intresset har också förskjutits från den kognitiva psykolo
gins intresse för tankemekanismer till frågan om hur föreställningar upp
kommer och sprids. I inledningskapitlet introducerades begreppet lärande-
kultur för att beskriva hur kontexten för lärande ser ut, snarare än den rena 
tankeprocessen. Studiet av tankeprocesser hos enskilda individer bör heller 
inte vara det främsta studieobjektet för samhällsvetenskapliga organisa
tionsstudier. 

Ett centralt teoretiskt argument är att organisationer skiljer sig åt med 
avseende på hur meningsskapandet ser ut, man utgör olika lärandekulturer. 
Meningsskapandet ser olika ut i olika sociala sammanhang, t.ex. i olika 
typer av organisationer. Perspektivet på lärandekulturen är så här långt rent 
internt, dvs. beskrivet i den enskilda organisationen. Vi kommer i fortsätt
ningen att tala om ett internt meningsskapande för att fokusera just hur 
föreställningar skapas och sprids i den enskilda organisationen. 

Men föreställningar skapas och sprids inte bara internt i organisationer. 
Föreställningar sprids också mellan aktörer i olika organisationer som kopp
las samman i organisatoriska fält. Detta ska vi tala om som ett fältrelaterat 
meningsskapande. Både det interna och det fältrelaterade meningsskapan
det påverkas av institutionella betingelser i d et omgivande fältet. De insti
tutionella betingelserna är därför centrala att uppmärksamma när det gäl
ler att beskriva en viss lärandekultur, i det här fallet lärandekulturerna i de 
två studerade grupperna av organisationer. De teoretiska grunderna för att 
studera institutionella betingelser utvecklas i nästa kapitel. 

Vad är det då för institutionella betingelser som är intressanta att stu
dera för att få en bild av lärandekulturen i olika typer av organisationer. 
Meningsskapande i en organisation handlar om hur föreställningar upp
kommer och sprids. För att föreställningar ska kunna göras gemensamma 
krävs spridningsmekanismer. Förutsättningarna för spridningen av föreställ
ningar kan skilja sig åt i o lika typer av organisationer. I vissa fall har t.ex. 
ledningen mycket lätt att nå ut med nya idéer till de anställda, medan man 
i a ndra fall har betydligt svårare. När det gäller initierande och genomfö
rande av stora omorienteringsprojekt torde spridningen av föreställningar 
spela en avgörande roll för framgången i p rojekten. 

Nära förknippat med spridningen av föreställningar är homogeniteten i 
föreställningar. Med homogenitet avses den innehålls- och inställningsmäs-
siga överensstämmelsen mellan olika aktörer/grupper av aktörers föreställ
ningar. Hög grad av homogenitet beskriver en situation där man i en viss 
organisation i stor utsträckning delar föreställningar. Det kan t.ex. handla 
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om att man är överens om syftet med att genomföra ett visst projekt, eller 
att man förstår de redskap och medel som ska användas i p rojektet. 

Den motsatta situationen är hög heterogenitet. I det fallet finns stora 
föreställningsmässiga skillnader mellan olika aktörer i o rganisationen. Det 
kan t.ex. ta sig uttryck i inställningsmässiga konflikter mellan olika aktörer, 
där vissa grupper t.ex. står i s tark opposition till ledningen. Heterogenitet 
kan också grunda sig på att man heller inte förstår eller känner till inne
hållet i ett visst omorienteringsprojekt. 

I organisatoriska fält finns också betingelser som påverkar hur före
ställningar sprids mellan organisationer. I vissa fält finns t.ex. en stark, eta
blerad branschtradition som verkar hindrande på uppkomsten av nya idéer, 
medan andra fält präglas av stor osäkerhet och ett ständigt sökande efter 
nya lösningar. 
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Organisatoriskt lärande 
- bidrag från institutionell teori 5 
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Varför ett institutionellt perspektiv på organisatoriskt lärande? 

Organisatoriskt lärande har, i det föregående kapitlet, beskrivits i termer av 
gemensamma föreställningar i organisationer. Ett organisatoriskt lärande 
uppstår därvid när dessa föreställningar ändras, t.ex. genom att spridas till 
flera aktörer i och mellan organisationer, men också genom att det upp
kommer nya föreställningar. En viktig insikt är att lärande handlar om hur 
man i organisationer försöker skapa mening i det organisatoriska livet. 
Detta meningsskapande är en mer komplex process än det s.k. informa
tionsperspektivet visar, med sina enkla valteorier för mänskligt handlande. 

Internt i organisationer kan lärandet beskrivas som ett meningsskap
ande, där olika aktörer/grupper av aktörer skapar mening kring olika feno
men, i det här fallet omorienteringsprojekt initierade av organisationsled
ningarna. I det föregående kapitlet beskrevs hur dessa meningsskapande 
processer är integrerade delar av allt organisatoriskt liv. Det organisatoris
ka lärandet, definierat som förändrade föreställningar, blir då ett resultat av 
meningsskapandet. Ett organisatoriskt lärande kan då ses som att aktörer/-
grupper av aktörer i en organisation får ett nytt sätt att betrakta saker och 
ting man möter. 

Vi visade också i föregående kapitel hur meningsskapandet kan gälla 
kognitiva aspekter, vad vi talade om som sakinnehåll, men också emotio
nella aspekter, dvs. inställningen till olika fenomen. Det kan handla om att 
en grupp tekniker i de tekniska konsultföretagen går en utbildning för att 
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lära sig säljteknik, eller att hemtjänstassistenter får utbildning i grundlägg
ande ekonomisk styrning. Det kan också handla om att inställningen till ett 
visst fenomen ändras. 

I detta kapitel vidgas perspektivet från det markerat interna perspektiv 
som präglade föregående kapitel. Organisatoriskt lärande uppstår inte bara 
som en intern variabel utan kan också kopplas till det fält organisationen 
verkar i. Det kan handla om så enkla saker som att företagsledningarna i 
en viss bransch träffas i o lika sammanhang och utbyter erfarenheter, eller 
att man träffas på konferenser och dryftar nya tekniska eller organisatoris
ka lösningar. I fältet utvecklas normer, värderingar, regler och annat som 
även kommer att prägla den enskilda organisationen i fältet. Vi ska tala om 
detta i termer av institutionella betingelser. 

Den fråga som ställs i detta kapitel är vilken påverkan institutionella 
betingelser har på det organisatoriska lärandet. Perspektivet måste då vid
gas från det interna perspektivet från föregående kapitel till att även inklu
dera påverkan från det organisatoriska fält organisationen verkar i. Detta 
fält ska dock inte ses som något externt, fristående från den enskilda orga
nisationen. Organisationerna, i det här fallet de tre kommunerna respekti
ve de tre tekniska konsultföretagen, är med om att skapa fältet genom sina 
handlingar. Diskussionen kring organisatoriska fält fördjupas i ett senare 
avsnitt i kapitlet. 

I detta kapitel beskrivs hur föreställningar uppkommer i o rganisationer 
och därvid kommer att ansluta till vidare föreställningar i det omgivande 
samhället. Den bild av organisatoriskt lärande som givits så här långt kom
mer att byggas ut med lärdomar från den institutionella organisationsteorin.1 

I organisationslitteraturen har lärande beskrivits i termer av flexibilitet, 
innovation och förändring. Lärandet har kretsat kring hur organisationer 
ska kunna utvecklas. Utgångspunkterna har ofta varit beteendeorienterade 
antaganden kring lärande. Redan i det första kapitlet ifrågasattes hur rim
lig denna bild är av organisationers verkliga beteenden. Med ett institution
ellt perspektiv kommer bilden av organisatoriskt lärande att bli annorlun
da. Det organisatoriska lärandet kopplas till meningsskapande processer 
som flödar över organisatoriska gränser, och som därmed inte isoleras till 
den enskilda, studerade organisationen. Istället för att enbart ta hänsyn 
lokalt till den organisation man studerar lärandet i, vidgas perspektivet till 
att även omfatta det organisatoriska fält som organisationen befinner sig i. 
Med ett institutionellt perspektiv ökar intresset för olika institutionella 
betingelser som påverkar handlandet i organisationen. 
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För att förstå vilka institutionella betingelser som påverkar lärandet 
måste man förstå vad en institutionell betingelse är. Vad är då institutioner 
och varför är de intressanta att fokusera? Varje samhälle kan analyseras och 
beskrivas utifrån stabila beteendemönster. Det egna samhället, oavsett om 
det är frågan om Sverige, Västeuropa eller något annat samhälle, karaktäri
seras av vissa beteendemönster som delas av många människor. De är 
gemensamma både i t ermer av att handla i enlighet med dem, men också i 
termer av de föreställningar individen har kring dem. Dessa beteende
mönster tas i stor utsträckning för givna. 

Vi ska i fortsättningen tala om dessa stabila beteendemönster och sys
tem av föreställningar i termer av institutioner. En institution beskrivs här 
som ett självreproducerande, regelliknande system av föreställningar som 
fungerar inom ramen för ett organisatoriskt fält och som påverkar praxis i 
detta fält. Praxis kan, när det gäller organisationer, handla om vilka struk
turer som anammas, olika procedurer och tekniker som används, men 
också mer allmänt värderingar, erfarenheter och kunskaper som sprids till 
den enskilda organisationen. 

Institutionen kan ses som ett formellt eller informellt regelsystem som 
påverkar individer/grupper av individer i deras handlande. Institutionen 
behöver inget aktivt bekräftande från de som deltar i den institutionalise
rade processen. Varje individ som ska rösta behöver inte bekräfta proce
durens tillvägagångssätt, utan det är något man tar för givet. Institutionen 
är i den mening självaktiverande. Detta för-givet-tagna är något som är 
karaktäristiskt för institutionaliserade processer. 

Institutionen är ett sätt att reproducera handlingar. Reproduktionen 
kan ske på olika vis, dels kan det vara fråga om en aktiv reproduktion, dvs. 
man har själv tagit ställning till att det är bra att genomföra handlingen på 
det sättet, eller så kan reproduktionen vara en institution, dvs. för-givet-
tagen. Den rådande synen på lärande hänger nära samman med den första 
formen av reproduktion. Vi menar dock att lärandet också kan påverkas av 
för-givet-tagna antaganden i en viss social struktur, t.ex. en organisation. 
Institutionen är en starkare form av reproduktion i och med att den inte 
behöver bekräftas varje gång av varje individ som vill genomföra hand
lingen. 

Their persistence is not dependent, notably, upon recurrent collecti
ve mobilization repetitively reengineered and reactivated in order to 
secure the reproduction of a pattern (Jepperson, 1991:145). 
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En institution är inte något subjekt, utan det är varje individ som själv byg
ger upp de institutioner han eller hon verkar under. Institutionen är med 
andra ord en social konstruktion, den finns där så länge vi har föreställ
ningar kring den och använder oss av den. Alla institutioner är ramverk för 
regler, rutiner och normer i vårt samhälle. De individer som känner till dessa 
handlar utifrån en mängd för-givet-tagna procedurer. Dessa procedurer 
finns där så länge individerna har föreställningar kring hur de ser ut, t.ex. 
hur det går till när man röstar eller när man skriver ett kontrakt. Proce
durerna är i den meningen kulturbundna, vilket gör att en individ från en 
annan kultur som deltagit vid en viss ceremoni mycket väl kan anse cere
monin obegriplig, omoralisk, felaktig el. dyl. 

När vi talar om meningsskapande och lärande i organisationer ska vi 
alltså minnas att vi i många stycken formas av etablerade system av före
ställningar. Föreställningar som kan sägas vara institutionaliserade. Detta 
innebär att institutionerna förändrar menings skapandet från ett fritt 
meningsskapande till ett institutionellt betingat meningsskapande. De 
handlingar vi genomför i v årt samhälle är inte fria, utan styrs av föreställ
ningar som bl.a. är kopplade till vår kultur. Det organisatoriska lärandet 
påverkas därför av de institutionella betingelser som råder i det aktuella fallet. 

Institutionaliserade processer får därigenom en central roll när man stu
derar mänskligt handlande och lärande. I denna studie av organisatoriskt 
lärande utvecklas den befintliga lärandeteorin genom att sammanföra kul
turteori och institutionell teori. Vi har i kapitel 4 utvecklat resonemangen 
kring vilket bidrag kulturteori kan ge till lärandeteorin. Vilka bidrag kan då 
institutionell teori ge till lärandeteorin? 

Applikationen av ett institutionellt perspektiv på organisatoriskt läran
de ger en vidare belysning av forskningsfrågan hur lärande uppstår. Teorin 
pekar på den betydelse de yttre institutionella betingelserna har för organi
satoriska processer. Organisationer är infogade i större system av föreställ
ningar som måste beaktas vid en beskrivning av det organisatoriska lärandet. 

Utifrån ett institutionellt perspektiv är man inte lika intresserad av orga
nisationens gränser, utan man strävar efter att se företeelser ur en vidare 
synvinkel. Fokuset läggs inte på den enskilda organisationen utan istället 
studeras hela det organisatoriska fältet. Det finns en mängd normer och vär
deringar i fältet som formar lärandet och agerandet i organisationerna. 
Aktörer i den enskilda organisationen har relationer till aktörer/grupper av 
aktörer utanför den enskilda organisationen, vilket gör det svårt att isolera 
den enskilda organisationen som studieobjekt. 
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Ett ytterligare bidrag är att den institutionella teorin pekar på före
komsten av mer trögrörliga betingelser i och kring organisationer som 
påverkar meningsskapandet. Det kan gälla starka professionella g ruppe
ringar i e tt fält, olika likformande processer som påverkar den enskilda 
organisationen, tvingande förutsättningar som t.ex. lagstiftning och andra 
ramverk. 

Den fråga som ställs i detta kapitel är hur det organisatoriska lärandet 
formas och påverkas av institutionella betingelser, i och uta nför organisa
tionen. Genom att organisatoriskt lärande har beskrivits i termer av förän
drade föreställningar blir det intressant att undersöka var dessa föreställ
ningar kommer ifrån, hur de ansluter till vidare mönster av föreställningar. 
Institutionell teori är ett försök att förstå stabila mönster av föreställning
ar och beteenden i och kring organisationer, men också hur dessa stab ila 
mönster kan förändras. I organisationer lär man sig vilka fö reställningar 
som är accepterade i det omgivande samhället. 

Den institutionella teorins bild av lärande blir därför annorlunda än den 
kognitiva och den behavioristiska. I organisationer lär man sig inte bara 
genom egna erfarenheter eller genom rationella beslutsprocesser. Istället lär 
man sig genom att fånga upp vilka fö rväntningar omvärlden har på den 
egna organisationen. I dessa processer försöker man härma förmodat fram
gångsrika lösningar i andra organisationer (Jaensson & Müllern, 1992:4). 

Institutioner; stabila beteendemönster och organisatoriskt lärande 

I avsnittet ovan har en inledande diskussion skett kring begreppet institu
tion och dess kopplingar till organisatoriskt lärande. I detta avsnitt utveck
las diskussionen kring vad institutioner är och en fokusering sker på vad 
institutioner har för betydelse för organisationer och organisatoriskt läran
de. 

Det är viktigt att påpeka att institutioner inte är samma sak som orga
nisationer. En institution kan vara en viss procedur som det byggs upp star
ka föreställningar k ring - budgetering, redovisning el.dyl. Det innebär att 
intressefokus i en mening förskjuts från den enskilda organisationen till 
dessa system av f öreställningar som kan vara gemensamma för en mängd 
organisationer, likaväl som de kan karaktärisera endast en del av en större 
organisation. Vi ska här tala om institutionella betingelser som karaktäri
serar ett organisatoriskt fält. 
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Dessa beteendemönster, eller institutioner, är viktiga uttryck i organisa
tioner liksom i andra sociala sammanhang. Ställs frågan vad som är typiskt 
svenskt kan man t.ex. peka på en rad dylika be teendemönster som karak
täriserar detta folk. Dessa beteendemönster går i sin tur att koppla till bak
omliggande föreställningar, t.ex. i form av religiösa värderingar eller kapita
listiska värden och erfarenheter, även om dessa ka n vara nog så dolda för 
de som är delar av kulturen (Arnstberg, 1989:20; Daun, 1989). 

Även i organisationer kan man återfinna dylika stabila beteende
mönster. I de tre kommuner som ingår i de nna undersökning genomförs 
årligen en budgetprocess som engagerar ett stort antal människor. Trots de 
förändringsarbeten som bedrivs ser denna tämligen lik ut från år till år. På 
samma sätt finns det i de tre tekniska konsultföretagen standardiserade pro
cedurer för hur markundersökningar ska genomföras, hur ritningar ska se 
ut, hur hållfasthetsprov ska utföras osv. 

Dessa kul turellt delade och accepterade beteendemönster talar om för 
oss som individer vilka beteenden som förväntas av oss. Som kund i en livs
medelsbutik behöver man inte fundera över vilket det lämpliga beteendet 
är. Kunden kommer att beställa eller själv plocka ihop sina varor och beta
la den summa kassörskan kräver. Vanligtvis behöver man inte utföra en kal
kyl för a tt bedöma om detta är den lämpligaste handl ingsvägen. Det tas i 
stor utsträckning för givet i vårt samhälle att detta är ett acceptabelt och 
lämpligt beteende och att stjäla varorna är oacceptabelt. 

Det är mot denna bakgrund lätt att förstå att dessa beteendemönster 
spelar en viktig o rdnande funktion i organisationer. I varje organisation 
finns ett intresse av att skapa struktur och ordning. Socialt accepterade bete
endemönster tydliggör bakomliggande föreställningar om rätt och fel, bra 
och dåligt, gott eller o nt, det vi tidigare kallade emotionella aspekter. De 
inrymmer också språkliga och kognitiva aspekter. Det senare t.ex. genom 
att föreskriva vissa procedurer (via lagstiftning, utbildning eller andra 
normgivande system). 

Karaktären av självklara, för-givet-tagna, beteenden gör att man inte 
behöver förtydliga och hänvisa till bakomliggande föreställningar i varje ny 
situation. Den sociala k ontroll det faktiskt är frågan om underlättar ska
pandet av en ordnad gemenskap. Det blir kanske enklare att förstå om man 
istället an tog att det inte fanns några samhälleligt accepterade beteende
mönster. Det skulle innebära att fenomen som giftermål, affärsavtal, aktie
bolag, fiskekort, kommun osv, skulle förlora sin mening. Poängen med insti
tutionen giftermålet är ju just att det finns en etablerad procedur att genom
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gå, en procedur som är oberoende av vilka individer som för tillfället 
genomgår den, en procedur som inte ifrågasätts varje gång den är aktuell. 

Föreställningen om socialt accepterade beteendemönster har av många 
beskrivits i termer av regler och regelföljande (Meyer & Rowan, 1977:355; 
DiMaggio & Powell, 1991:11). Som kund i en livsmedelsaffär följer m an 
en socialt definierad och accepterad regel. Regler refererar till en process där 
individuella o ch sociala beteenden kontrolleras och underordnas en ord
ning, beteenden som annars skulle vara okoordinerade och ur detta per
spektiv ofullständiga. 

Att följa en regel, vare sig det gäller som individ eller som grupp, har två 
positiva effekter. För det första förenklas handlingen genom att en valsitu
ation undviks. När man följer en regel gör man inte ett verkligt val, i ter
mer av att välja en av flera tä nkbara handlingsvägar. Regeln talar om för 
individen vilken handling som är lämplig, och denne befrias därmed från 
den osäkerhet som är förknippad med genuina valsituationer. 

För det andra har följandet av en regel den p ositiva effekten a tt hand
lingen legitimeras. Genom att de handlingsvägar som regeln föreskriver är 
socialt accepterade innebär det att genomförandet av handlingen blir accep
terat. Den enskilde individen kan på goda grunder anta att regelstyrda 
handlingar kommer att accepteras av dennes omgivning, i den mån reglerna 
är accepterade. Regelhandlingar reducerar därmed osäkerheten som är för
knippad med genuina valsituationer och skänker en legitimitet å t hand
lingarna. 

Organisationer är fulla av dylika regelstyrda handlingar, procedurer och 
vanemönster. Kring dessa byggs det också upp system av föreställningar. 
Exempel på detta är den byråkratiska tradition som har funnits, och i 
många stycken finns kvar i offentlig sektors organisationer, med starka vär
den förknippade just med regelföljande och lika behandlande. March & 
Olsen beskriver, i en diskussion av politiska institutioner, regler som: 

the routines, procedures, conventions, roles, strategies, organi
zational forms, and technologies around which political activity is 
constructed. We also mean the beliefs, paradigms, codes, cultures, 
and knowledge that surround, support, elaborate, and contradict 
those roles and routines (March & Olsen, 1989:22). 

Detta regelstyrda beteende är uttryck för synen på vad som är, normativt 
sett, acceptabelt och lämpligt beteende. I den meningen är regler oberoende 
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av de enskilda individerna som handlar enligt dem. Därigenom fyller regler 
den ordnande funktion som diskuterades ovan, genom att frikoppla indivi
den från valsituationer. 

Det institutionella perspektivet på organisationer inrymmer olika empi
riska fokuseringar. Ett fokus som valts av många författare är att upp
märksamma praxisdimensionen, dvs. hur det utvecklas procedurer, struk
turer, regelverk, rutiner osv, och hur dessa kommer att institutionaliseras. 
Denna praxisdimension kan också studeras utifrån de föreställningar som 
byggs upp kring dem. 

I detta arbete är det i första hand föreställningarna som fokuseras. Det 
hänger samman med de diskussioner kring organisatoriskt lärande som förts 
tidigare. Genom att lärandet handlar om förändringar i gemensamma före
ställningar, blir det naturligt att också beskriva institutionella faktorer i före
ställningstermer. Det innebär att det finns en koppling mellan föreställning
ar i den enskilda organisationen och föreställningar i det vidare fältet. 

Denna koppling kan vara mer eller mindre stark. I vissa fält är organ i
sationerna starkt kopplade till varandra och föreställningar likformas mel
lan dem. I andra fält är kopplingarna svagare och det kan utvecklas skilda 
föreställningar i olika organisationer. I nästa avsnitt utvecklas detta resone
mang vidare med avseende på olika krafter som likformar organisationer. 

För lärandelitteraturen utgör det institutionella perspektivet en fruktbar 
utveckling. Genom detta perspektiv problematiseras antaganden kring lä
rande som en enkel valprocess, där informationsinsamlande och -bearbet
ning spelar viktiga roller. Genom det institutionella perspektivet fokuseras 
intresset till hur det organisatoriska lärandet påverkas av homogeniseran-
de krafter i det omgivande samhället, och hur organisationer kan lära sig 
vad som är acceptabla lösningar. 

Förändringar i o rganisationer genom isomorfa processer 

Varje organisation anpassas, i varierande utsträckning, till värderingar, er
farenheter och kunskaper i d et omgivande samhället. I vissa fall sker det 
medvetet medan det för det mesta är frågan om ett omedvetet agerande, det 
blir frågan om en för-givet-taget handling. Organisatorisk förändring ses i 
den traditionella organisationslitteraturen som en medveten process s om 
framförallt drivs av konkurrens och rationaliseringar (se t.ex. Weber, 1983: 
151). I den öppna systemskolan betonades organisationens anpassning till 
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yttre faktorer som centralt när det gällde a tt förstå organisatorisk förän
dring (Rhenman & Stymne, 1964:83ff). 

Den tekniska rationalitet som ligger bakom både den traditionella orga
nisationsteorin och den öppna systemsynen erbjuder en förklaring till orga
nisatorisk förändring, men det finns även andra förklaringar. En annan för
klaring är att det handlar om isomorfism, dvs. en pågående process som för
mår en enhet i en population att likna andra enheter som konfronteras med 
samma omgivningsvillkor. Dessa isomorfa processer innebär att organisa
tionsmedlemmarna sällan reflekterar över varför vissa metode r och tekni
ker är gångbara under en viss tidsperiod utan istället sker en mer eller min
dre omedveten härmning av tekniker, metoder etc. 

I den institutionella organisationsteorin brukar den traditionella teknis
ka rationaliteten ställas i kontrast till en institutionell rationalitet. Organi
sationer kan då i varierande utsträckning möta både en teknisk och en insti
tutionell omgivning (Scott & Meyer, 1991:122f). Den institutionella omgiv
ningen är viktig för organisationen när det gäller att söka legitimitet. 

Institutional environments are, by definition, those characterized by 
the elaboration of rules and requirements to which individual orga
nizations must conform if they are to receive support and legitima
cy (Scott & Meyer, 1991:123). 

Organisationer påverkas på samma sätt som enskilda individer av moden. 
Det kan t.ex. gälla teknik (datorisering), ekonomisk styrning (nollbasbud-
getering) o ch ledarskapsmetoder (visionärt ledarskap). Moden är ett ut
tryck för bredare förväntningar ifrån samhället på hur organisationer bör 
fungera. Liknelsen med modet ger en förklaring till varför det sker föränd
ringar i organisationer. Det är inte den enskilda organisationen som ut
vecklar olika tekniker, modeller o.dyl. utan man söker inspiration från det 
omgivande samhället. Det är krafter utanför den enskilda organisationen 
som uppfinner och sprider nya moden. Samtidigt är man med och sprider 
moden genom att ta efter dem i den egna organisationen. Moden hör där
med till organisationens omgivning. Frågor som blir aktuella utifrån ovan
stående resonemang är varför organisationer anpassar sig till m oden och 
varifrån de kommer. 

När förändringar i organisa tioner sker p.g.a. konkurrens förklaras för
ändringen genom att det finns en rationalitet i att genomföra förändringen. 
Förändringen sker för att man i någon mening ska kunna förbättra organi
sationens prestationer. Men det finns även en rationalitet i att fånga upp och 
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anpassa sig till det rådande modet. Denna rationalitet är dock en annan än 
den valrationalitet som ofta diskuteras inom företagsekonomin, dvs. en 
rationalitet där val av lösningar föregås av en problemanalys och en genom
gång av olika alternativa lösningar. Rationaliteten ligger inte i att välja den 
tekniskt sett bästa lösningen, utan rationaliteten hänvisar snarare till vad 
som är acceptabla lösningar ur ett samhällsperspektiv. Ett centralt begrepp 
är legitimitet. För organisationen är det rationellt att välja lösningar som är 
legitima i dess omgivning. 

Moden är dock ingen e ntydig företeelse. D iMaggio & Powell (1983: 
148) menar att organisationer inte konkurrerar enbart om kunder och 
resurser utan också om politisk makt, institutionell legitimitet och för att 
passa in socialt och ekonomiskt. Med detta som bakgrund fungerar ett insti
tutionellt perspektiv som ett sätt att förstå den politik o ch de ceremonier 
som försiggår i och kring moderna organisationer. 

DiMaggio & Powell (1983:150ff) t ar upp tre isomorfa processer som 
påverkar organisationer. Dessa processer betraktar man som idealtyper, 
som kan avvika från det enskilda empiriska exemplet. Med isomorfa pro
cesser avses olika krafter som gör organisationer mer lika varandra. De 
benämner dem tvingande, normativ och härmande. 

Tvingande isomorfism handlar om politiska influenser och legitimitets
problematiken gentemot det övriga fältet. Denna kraft resulterar både från 
formellt och informellt tryck från andra organisationer som de är beroen
de av, och av kulturella f örväntningar i samhället. I vissa or ganisatoriska 
fält finns det aktörer i omgivningen som har en stor makt över vilka organi
sationsstrukturer, procedurer och modeller som anses lämpliga. De kan med 
hjälp av sin auktoritet i viss må n tvinga organisationer genom t.ex. lagar 
eller normer. Exempel på denna typ av isomorfa processer är reglering ge
nom miljölagstiftningen, nya direktiv från taxeringsmyndigeter etc. 

Den normativa isomorfismen skiljer sig från den tvingande genom att 
den inte är något man måste följa utan snarare något som organisations
medlemmarna söker upp för att få stöd. Denna kraft kommer framförallt 
från professioner. Vissa yrkesgrupper har tydliga normer och regler som de 
agerarar utifrån. Det kan t.ex. handla om jurister, revisorer el.dyl. Dessa 
yrkeskategorier har redan under utbildningen formats. De har, i större 
utsträckning än andra grupper, samma normer och värderingar som de 
handlar utifrån. Individerna formas inte bara under utbildningen av sin pro
fession, utan även av de nätverk som byggs upp mellan organisationer i 
branschorgan, intresseorganisationer, fackpress o.dyl. Andra exempel på 
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den normativa isomorfismen är att karriärvägarna inom en viss profession 
påminner om varandra oavsett organisation. På så s ätt socialiseras dessa 
individer in i en egen värld. 

Den tredje kraften som leder till likformighet är den härmande isomor
fismen. Osäkerhet är en stor källa till denna isomorfism. När målen är tve
tydiga, teknologin oklar och olika faktorer i omgivningen upplevs osäkra 
sker i många fall den härmande isomorfismen. Det innebär att man stude
rar andra framgångsrika organisationer i sin egen o mgivning. De upplevs 
arbeta på ett modernare och mer professionellt sätt, vilket man i möjligas
te mån försöker imitera. Exempel på detta är när västerländska företag bör
jade imitera japanska företag. De japanska företagen var vinstrika och 
effektiva. För att uppnå samma resultat försökte västerländska företag 
överföra tekniker som visat sig fungera i de japanska företagen. Denna kraft 
kommer till skillnad från den tvingande och den normativa inifrån organi
sationen. Det är de egna organisationsmedlemmarna som studerar andra 
organisationer och upplever att de är bättre, mer framgångsrika än vad de 
själva är. 

En liknande uppdelning gör även Scott (1987:501ff) där han diskuterar 
olika krafter som leder till att organisationer likformas och därigenom föl
jer mod en. Scott har förutom DiMaggio &c Powells indelning ytterligare 
fyra krafter som påverkar organisationerna. 

Organisationer är i var ierande utsträckning formade av dessa tre iso
morfa krafter. I vissa organisatoriska fält är den tvingande kraften starkast, 
vilket t.ex. gäller vissa branscher o mgärdade av rigorösa säkerhetsbestäm
melser (kärnkraftsverk). I andra fall är det någon av de andra krafterna som 
är förhärskande. En viktig slutsats för denna studie är att de specifika isomorfa 
krafter som verkar i de två studerade grupperna av organisationer verkar som 
institutionella betingelser som påverkar det organisatoriska lärandet. 

En orsak till att forskare inom den institutionella teo ribildningen har 
intresserat sig för varför moden finns och hur organisationer anpassar sig 
utifrån olika krafter i fältet är att det finns en rationalitet i at t följa dessa. 
Det är inte fråga om en renodlat teknisk rationalitet där man funderar över 
vilka förutsättningar den egna organisationen har och vilket alternativ som 
skulle vara bäs t för den egna organisationen, utan istället ser man till legi
timitetsaspekten. Många författare hävdar att organisationsstrukturen 
måste överensstämma med vidare samhälleliga värden om organisationen 
vill uppn å legitimitet och därigenom ta del av samhälleliga resurser (Scott, 
1992:132). 
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Legitimitet handlar om problemet att förklara eller försvara den socia
la ordningen på ett sådant sätt att institutionella arrangemang blir subjek
tivt trovärdiga. Meyer och Scott uttrycker det på följande sätt: 

We take the view that organizational legitimacy refers to the degree 
of cultural support for an organization - the extent to which the 
array of established cultural accounts provide explanations for its 
existence, functioning, and jurisdiction, and lack or deny alternati
ves (Meyer &Scott, 1983: 201). 

Organisationer anpassar sig till praxis eller strukturer som lovordas i dess 
omgivning, även när dessa element knappast är den bästa lösningen för den 
enskilda organisationen. Orsaken till denna konformitet till externa krav, 
är att man vill försäkra sig om överlevnad, eftersom dessa externa agenter 
är leverantörer av nyckelresurser. Organisationer belönas för att de är lika 
andra organisationer i sitt fält eftersom det gör det lättare att genomföra 
förändringar, attrahera personal, behålla ett gott rykte etc. (Powell, 
1991:190f). 

Frågor som blir intressanta är vilken påverkan de institutionella beting
elserna får för lärandet i organisationer. Hur stor är organisationers frihet 
och vad har de för möjlighet att bryta mot de regler och normer som finns 
i omgivningen. Ur ett lärandeperspektiv är det intressant att fråga sig h ur 
spänningen mellan flexibilitet/frihet att handla och institutionella betingel
ser ser ut och vilka föreställningsmässiga begränsni ngar i handlingsutrym
me som finns. 

Organisatoriska fält som källa till lärande 

I den institutionella organisationsteorin förskjuts intresset från den enskil
da organisationen till det eller de organisatoriska fält den kan kopplas till. 
Ovan beskrevs hur det kan ligga en betydande rationalitet i att anpassa sig 
till moden och följa institutionellt betingade förändringar och strömningar. 

Diskussionen kring moden och institutioner ovan riktar intresset mot de 
krafter som gör att organisationer i ett organisatoriskt fält kommer att likna 
varandra, homogeniseras. I det tidigare avsnittet urskildes tre sådana kraf
ter. DiMaggio & Powell menar att det sker en strukturering av organisa
toriska fält som gör att organisationer efterliknar varandra. 
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Bureaucratization and other forms of homogenization emerge, we 
argue, out of the structuration of organizational fields (DiMaggio & 
Powell, 1983:147). 

Ett organisatoriskt fält definierar DiMaggio & Powell som de organisatio
ner, sedda som en helhet, som utgör ett avgränsbart institutionellt område. 
Ett organisatoriskt fält blir d ärmed något mer än endast konkurrerande 
företag, eller de o rganisationer man har direkta utbyten med. Det organi
satoriska fältet inrymmer också olika former av indirekta relationer mellan 
organisationer. 

En mer användbar definition av fält ges av Scott (1994:70f), en defini
tion som också ansluter till det meningsskapande perspektiv som företräds 
här. Organisatoriska fält, säger Scott: 

identify communities of organizations that participate in the same 
meaning systems, are defined by similar symbolic processes, and are 
subject to common regulatory processes (Scott, 1994:71). 

Det organisatoriska fältet, som vetenskapligt begrepp, bygger där med på 
andra grunder än besläktade begrepp. Det ligger t.ex. nära till hands att lik
ställa fält med branscher. Branschbegreppet stipulerar dock samband mel
lan organisationer, t.ex. i termer av produkter, teknologi och ekonomiska 
relationer oberoende av de symboliska mönster som håller samman orga
nisationerna i bran schen. Branschen kan utgöra ett fält men behöver inte 
göra det. En viss industriell b ransch kan utgöra ett svagt organisatoriskt 
fält, med svaga föreställningsmässiga kopplingar mellan organisationerna i 
branschen. 

Fältet är alltså en specifik analysenhet som tar fasta på de system av före
ställningar som binder samman ett antal aktörer. När vi t.ex. talar om de 
tekniska konsultföretagen som ett fält avser vi de system av föreställningar 
som håller samman denna grupp av organisationer. Talar vi o m dem som 
en bransch intresserar vi oss istället för de industriella och ekonomiska 
aspekterna av konsultföretagen. 

Tanken på fält i samhället, t.ex. i form av organisatoriska fält, har 
beskrivits av Bourdieu. Han talar bl.a. om fält i termer av kollektiva repre
sentationer av verkligheten. Fält kan med andra ord karaktäriseras i termer 
av föreställningar. Bourdieu talar om mytstrukturer som återspeglar grup
pens kollektiva föreställningar och som förstärker den etablerade ordning
en (Bourdieu, 1977:164). 
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Bourdieu beskriver ett fält som ett kraftfält där aktörer agerar både för 
att bevara fältet och för att förändra det (inte minst utifrån sina egna intres
sen). Karaktäriseringen som kraftfält antyder också att fälten kan beskrivas 
i politiska termer, med olika intressen, styrkeförhållanden och strategier 
(Bourdieu, 1992:146). 

Överfört på den empiriska delen av detta arbete får fälttanken vissa 
konsekvenser. De två g rupperna av organisationer, kommuner och teknis
ka konsultföretag, beskrivs inte enbart som två branscher bestående av 
andra kommuner och tekniska konsultföretag. Det organisatoriska fältet 
inrymmer de olika organisationer och delar av organisationer som, direkt 
och indirekt, påverkar det institutionella beteendet. Med institutionellt be
teende avses här påverkan som verkar homogeniserande på fältet, och som 
inte förklaras av en mer teknisk rationalitet. 

För kommunerna innebär det att fältet påverkas av aktörer som kan 
synas fjärran från t.ex. den dagliga hemtjänstverksamheten. De marknads
lösningar som karaktäriserar omorienteringsprojekten i de tre fallen påver
kas t.ex. av en rad organisationer, som på olika sätt påverkar tendensen att 
sätta igång omorienteringsprojekt med inriktning mot marknadslösningar. 
Dit hör Svenska Kommunförbundet, ett flertal konsultbyråer, politiska or
ganisationer, arbetsgivarorganisationer osv. Al la dessa organisationer hör, 
liksom andra kommuner, till det organisatoriska fältet. Föreställningar 
kring marknadslösningar som karaktäriserar var och en av de tre kommu
nala organisationerna återfinns hos andra kommuner, liksom hos en rad 
andra organisationer och sammanslutningar i det organisatoriska fältet. 

På samma sätt förhåller det sig med de tekniska konsultföretagen. Till 
deras organisatoriska fält hör bl.a. branschorganisationer, tekniska hög
skolor och fackpress. På samma sätt som för kommunerna kan vi återfinna 
föreställningar som spänner över det enskilda konsultföretaget. Här finns 
t.ex. en stark och mycket påtaglig branschtradition som påverkar föreställ
ningarna i de enskilda företagen. Av naturliga skäl kommer konkurrenterna 
att utgöra en viktigare del av det organisatoriska fältet än för kommunerna. 
Det finns ingen anledning för en kommun att, av konkurrensskäl, söka nya, 
effektivare organisationslösningar. 

Det intressanta är dock inte aktörerna i fältet i sig, utan de system av 
föreställningar som utvecklas i fältet och som upptas av aktörer i de enskil
da organisationerna. Vi ser här, analogt med Scott ( 1994:70f), fältet som en 
social konstruktion som i grunden handlar om att aktörer inom ett avgrän
sat område bygger upp gemensamma system av föreställningar. Vi bygger i 
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det sammanhanget på DiMaggio & Powells diskussion kring isomorfa kraf
ter som likriktar organisationer i ett visst fält (se föregående avsnitt). 

Det organisatoriska fältet blir en viktig arena att uppmärksamma för att 
förstå det organisatoriska lärandet. Tidigare i detta kapitel har organisato
riskt lärande beskrivits i termer av föreställningar och förändringar i dessa. 
Mot bakgrund av den fälttanke som beskrivits i detta avsnitt blir en viktig 
fråga var föreställningar kommer ifrån. 

Tanken som företräds här är att gemensamma föreställningar inte upp
kommer isolerade från de institutionella betingelserna i det aktuella orga
nisatoriska fältet. H ur ska dessa institutionella betingelser beskriva s och 
förstås empiriskt? Genom att studienivån till viss del växlar från den orga
nisatoriska, till den interorganisatoriska, ökar svårigheterna att ge en 
uttömmande beskrivning. Detta avsnitt fortsätter med en diskussion kring 
hur denna beskrivning görs i detta arbete. I nästa kapitel utvecklas en 
analysmodell som sammanfattar de teoretiska diskussioner som förts i detta 
och föregående kapitel. 

Det institutionella perspektivet på organisationer fäster uppmärk
samheten på de system av föreställningar som skapar homogenitet, likhet 
inom och mellan organisat ioner. För det organisatoriska lärandet innebär 
det att de institutionella betingelserna påverkar lärprocesserna. Dels genom 
att ge impulser till innehållet i lär andet, och dels genom att påverka lär
processen (i vis sa fall hindrande). 

Det finns två huvudsakliga angreppssätt för att närma sig institutioner 
och institutionella betingelser. D et första angreppssättet tar fasta på de 
aktörer, organisationer och krafter som formar föreställningarna. Med ett 
sådant angreppssätt skulle fokus ligga på institutionen som sådan. Viktiga 
frågor här blir var idéerna kommer ifrån; vem/vilka som tjänar på att de 
sprids; hur den totala spridningen ser ut? Den enskilda organisationen blir 
intressant endast som exempel på hur institutionen spridits. Fokus ligger i 
det fallet på de politiska krafter som formar föreställningar i ett visst fält. 

Det blir med detta angreppssätt svårt att studera lärprocesserna i den 
enskilda organisationen. Angreppssättet aktualiserar därmed ett klassiskt 
nivåproblem mellan ett makroperspektiv (institutionella betingelser) och ett 
mikroperspektiv (organisatoriskt lärande). Frågan är hur dessa två nivåer 
ska kopplas till varandra. 

Här har ett annat angreppssätt valts för att undvika detta nivåproblem. 
Utgångspunkten för att studera de institutionella betingelserna ta s i före
ställningarna hos aktörerna, i de enskilda organisationerna. Det insti
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tutionella perspektivet förutsäger en isomorfism mellan organisationer/de
lar av organisationer inom ett organisatoriskt fält. Vid en jämförelse mel
lan två organisatoriska fält bör därför större isomorfism kunna påvisas 
inom fältet än mellan de två fälten. 

Utgångspunkten för att studera de institutionella betingelserna blir där
för jämförelser mellan de tre fallen inom de två grupperna. Ju högre grad 
av isomorfism som kan påvisas, dvs. ju större likhet mellan föreställningar
na i de tre organisationerna desto större är den institutionella påverkan och 
desto tätare kopplat är det organisatoriska fältet. 

Diskussionen ovan innebär att institutionell påverkan studeras u tifrån 
aktörernas utsagor. Det organisatoriska fältet beskrivs utifrån hur det upp
fattas av aktörer/grupper av aktörer i orga nisationerna i de två g rupperna 
(kommuner och tekniska konsultföretag). Avsikten är att försöka fånga ett 
meningsskapande som går utanför den enskilda organisationen och som 
kan relateras till det organisatoriska fält man verkar i. Det ska inte tolkas 
som ett försök att reducera det institutionella perspektivet till enb art lik
heter i föreställningar mellan organisationer. 

Karaktäriseringen av fältet som en social konstruktion reducerar också 
den deterministiska prägel som lätt uppstår när man talar om att fältet 
påverkar den enskilda organisationer. Vi avslutar detta kapitel med att åte
rigen peka på den ömsesidiga påverkan som finns mellan fält och enskilda 
aktörer i fältet. Eftersom fältet definieras i termer av föreställningar hos de 
enskilda aktörerna går det inte att betrakta fältet som något externt. Hade 
aktörer i ett fält inga föreställningar som binder samman dem så skulle det 
heller inte finnas något fält. 

Samtidigt ligger det en poäng i at t tala om ett fält som är något större 
än enbart de enskilda aktörerna. En central poäng är att fältet pekar på att 
vissa föreställningar får karaktären av institutioner och blir för-givet-tagna 
av aktörerna i fältet. Det kan gälla starka normer förknippade med en viss 
profession, vissa regelsys tem som utvecklas som en praxis i en viss grupp 
organisationer, eller moden som florerar under en viss tid. 

1 I nstitutionell organisationsteori kommer hädanefter att kallas institutionell teori. Det som 
avses är dock den organisationsteoretiska. 
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En sa mmanfattande 
analysmodell 6 
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I de tre föregående kapitlen har organisatoriskt lärande beskrivits ur tre per
spektiv, med skilda utgångspunkter. Det första, och kanske vanligaste, inom 
organisationsteorin är det beteendeinriktade. Studiet av organisatoriskt lä
rande koncentreras i d et fallet till resultaten av det organisatoriska läran
det. Huvudfrågan för det perspektivet kan sägas vara att förstå hur ett 
organisatoriskt lärande kan stärka organisationen. Däremot besvaras inte 
egentligen frågan vad lär andet är och villka betingelser som påver kar upp
komsten. 

Ett andra perspektiv, som beskrevs i kapite l 3 , är det kognitiva. I de t 
kognitiva perspektivet förskjuts intresset från resultatet av lärandet till 
lärandeprocessen. Lärandeprocessen studeras i det kognitiva perspektivet 
som ett tankemässigt fenomen. Huvudfrågan för perspektivet ä r vad som 
händer, tankemässigt, vid ett lärande. Ett svårt problem när det gäller att 
applicera ett kognitivt perspektiv på organisatoriskt lärande handlar om att 
övergå från ett individperspektiv till ett socialt perspektiv. I den kognitiva 
psykologiska litteraturen behandlas lärande i första hand som ett individu-
alpsykologiskt fenomen, där individens tankeprocesser står i fokus. Vi har 
på flera ställen argumenterat för att studiet av organisatoriskt lärande behö
ver sö ka andra utgångspunkter än de kognitiva och beteendeorienterade 
perspektiven. 

I kapitel 4 utvecklades argument för att lärande kan studeras som ett 
meningsskapande i organisationer, och där lärandet kan beskrivas i termer 
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av förändrade föreställningar. Me ningsskapandet internt i org anisationer 
kan se mycket olika ut i olika typer av organisationer. 

I kapitel 5 har bilden vidgats ytterligare. Argument har givits för att det 
även sker ett meningsskapande i starka organisatoriska fält och att detta 
meningsskapande påverkar den enskilda organisationen. För att förstå 
lärandekulturen i de kommunala organisationerna respektive de tekniska 
konsultföretagen krävs att man i viss mån lämnar den enskilda organisa
tionen som studieobjekt och istället fokuserar fältet. Lärandekulturen kom
mer då att beskriva betingelserna inte bara för det interna meningsskapan
det, utan också för det fältrelaterade meningsskapandet. Det innebär också 
att det organisatoriska lärandet inte är fritt utan formas av institutionella 
betingelser kopplade till det organisatoriska fält man verkar i. 

De tre teoretiska perspektiv som här har nämnts är inte varandra ute
slutande, utan kan snarare sägas beskriva olika aspekter på organisatoriskt 
lärande. Det meningsskapande perspektiv som förespråkas här kan närmast 
sägas beskriva betingelserna f ör lärande. Det teoretiska huvudbudskapet 
har varit att betingelserna för lärande skiljer sig åt beroende på hur det orga
nisatoriska fältet ser ut. Därigenom kommer t.ex. starka professionella 
grupper att påverka lärandet, liksom också modeprocesser kan spela en vik
tig roll. 

Studiens problemställning handlar också om hur lärande uppstår, och 
hur det påverkas av institutionella betingelser. Avsikten med studien är allt
så inte att studera effekterna av lärandet eller själva tankeprocesserna för
knippade med lärande. Det kan nu vara lämpligt att avsluta de teoretiska 
resonemangen genom att sammanfatta de viktigaste iakttagelserna. Vi har 
redan nämnt att studien i huvudsak bygger på ett meningsskapande pers
pektiv på organisatoriskt lärande. Detta perspektiv stöds metodmässigt av 
en kvalitativ fallstudieansats. Det meningsskapande perspektivet hämtar 
inspirationen från två delvis skilda teoretiska källor. Den ena källan är kul
turteori, där just mänskligt meningsskapande är centralt. Den andra källan 
är den institutionella organisationsteorin. 

Vi s ka här skilja mellan två former av meningsskapande i organisa
tioner. Dessa två former strukturerar den empiriska analys som ska ske av 
aktörsföreställningar kring omorienteringsprojekten i de sex studerade 
organisationerna (se kap. 9). Den första formen av meningsskapande ska vi 
fortsättningsvis tala om som ett internt meningsskapande. Det handlar om 
hur olika aktörer/grupper av aktörer förhåller sig till d e omorienterings-
projekt som initieras av ledningen. 
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Den andra formen av meningsskapande benämns fältrelaterat menings-
skapande. Denna form av meningsskapande handlar om var och hur man 
lär sig vilka omorienteringsinitiativ som ska tas. Den institutionella organi
sationsteorin bildar här en ram för att förstå hur det organisatoriska fältet 
spelar en viktig roll för att forma initiativen till omorienteringsprojekten. 

För att förstå organisatoriskt lärande i samb and med omorienterings-
projekt är det alltså två frågor som ska besvaras. För det första hur initia
tiven uppstår, vilket blir en del av ett organisatoriskt lärande. För det andra 
måste också frågan om hur omorienteringsprojekten mottas i organisatio
nen besvaras, vilket utgör en andra del av ett organisatoriskt lärande. 

Hur ska då de två formerna av meningsskapande fångas? Det interna 
meningsskapandet handlar, som ovan nämnts, om förhållningssätt till omo-
rienteringsprojekt. Det innebär att det blir intressant att försöka fånga före-
ställningsmässiga skilln ader mellan olika aktörsgrupper. En andra viktig 
fråga är också hur väl ledningen når ut med föreställningar kring de aktu
ella omorienteringsprojekten. Den första dimensionen ska vi tala om i ter
mer av homogenitet och den andra i termer av spridning. I kapitel 4 disku
terades meningsskapandet i termer av emotionella och sakliga förhåll
ningssätt. Den fallnära analysen är bl.a. inriktad mot att beskriva dessa för
hållningssätt i termer av homogenitet. Med utgångspunkt i ledningens före
ställningar ges d å också möjligheter att studera spridningen av föreställ
ningar. 

Internt 
meningsskapande 

Homogenitet Spridning 

FÖRESTÄLLNINGAR > - • V - Förändring = lärande 

Homogenitet Stabilitet 

Fältrelaterat 
meningsskapande 

Figur 6. Sammanfattande teoriram 
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Homogenitet är också en central dimension när det gäller att beskriva det 
fältrelaterade meningsskapandet. Homogeniteten blir då ett mått på styr
kan i fältet, dvs. hur stor påverkan fältet har på föreställningar i de enskil
da organisationerna. Uppvisar organisationerna i fältet en stor inbördes 
homogenitet i föreställningar är det ett viktigt tecken på styrkan i fältet. Det 
finns i det h omogena fältet mekanismer som sprider föreställningar bland 
företrädare för organisationerna. 

Det fältrelaterade meningsskapandet handlar också om uppkomsten av 
nya föreställningar i ett fält. En dimension som beskriver det ta är förän
dringsbenägenheten i fältet, dess stabilit et. Ett stabilt fält är då mer trö-
grörligt vad gäller föreställningar än ett instabilt. Dessa dim ensioner som 
här har omnämnts kommer att utvecklas ytterligare i analyserna i kapitel 9. 

Det interna och det fältrelaterade meningsskapande bildar en sam-
manvägd beskrivning av lärandekulturen i olika typer av organisationer. De 
empiriska analyserna ska sedan visa hur lärandet uppstår i de två grupper
na av organisationer, och hur man därvid utgör olika lärandekulturer. 
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Utvecklingstendenser och institutionella betingelser 

I det ta kapitel presenteras fallbeskrivningar och fallnära analys av de tre 
kommunerna, Botkyrka, Nacka och Solna. Innan fallen presenteras ges 
dock en allmän beskrivning av viktigare utvecklingst endenser i den kom
munala sektorn under de senaste åren. Det gäller i första hand frågor kring 
organisation, uppgifter och ekonomi. Vidare presenteras vissa allmänna 
iakttagelser kring institutionella betingelser som används i den fortsatta 
analysen av hur lärande uppstår. 

Sveriges kommuner har under den senaste femårsperioden genomgått 
stora förändringar. Vissa av dessa förändringar tvingas kommunerna in i, 
bl.a. på grund av försämrade ekonomiska villkor. Det gäller framförallt de 
omfattande besparingar som gjorts under 1990-talets första år. Andra för
ändringar initieras internt i fältet och präglas av en större frihet, t.ex. för
ändringar i organisationsuppbyggnad. 

Den kommunala sektorn har präglats av en omfattande reglering av 
uppgifter och organisation, bl.a. i speciallagstiftningen (t.ex. skollagen och 
socialtjänstlagen). En av de viktigaste utvecklingstendenserna under 1990-
talet har varit en gradvis uppluckring av denna reglering. En viktig händel
se i det sammanhanget var den nya kommunallag som trädde i kraft 1992. 
Den nya kommunallagen gav kommunerna större friheter att själva labo
rera med den egna organisationsuppbyggnaden och t.ex. pröva nya verk
samhetsformer. Under 1991/92 genomfördes förändringar av nämndorga
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nisationer i 70% av kommunerna (Ds 1994(61):14). Detta visar att det 
fanns ett uppdämt behov av att pröva nya lösningar. 

Samtidigt har dock kommunerna ålagts nya uppgifter och reformer har 
genomförts, som präglas av en fortsatt reglering. E n viktig s ådan reform, 
som har avgjord relevans för de studerade fallen, var ÄDEL-reformen. 
Denna innebar i korthet att kommunerna övertog huvudansvaret för äldre
omsorg från landstingen, och därigenom fick betalningsansvaret för medi
cinskt färdigvårdade personer inom sjukvården. 

Ett genomgående tema i diskussioner kring den kommunala sektorn är 
den ekonomiska situationen. De flesta sektorer inom den kommunala verk
samheten har fått vidkännas neddragningar. De största neddragningarna 
har, enligt statistik från Svenska Kommunförbundet, skett inom fritid, gatu-
förvaltning, barnomsorg och skolan. De s törsta besparingarna har fram
förallt skett genom personalminskningar. Under 1993 beräknas två tredje
delar av kommunerna ha minskat sin personalstyrka (Ds 1994(61):25f). 

I den produktivitetsutredning som genomförts av Statskontoret (Ds 
1994(24):13ff), pekar man på att den produktivitetsnedgång som karaktä
riserat den kommunala sektorn har minskat under 1980-talet. Utredning
en, som täcker perioden 1980-92, visar att produktiviteten till och med ökat 
under 1990 och 91. Sammantaget har kraven på kommunerna att sanera 
ekonomin ökat dramatiskt under 1990-talet. Att den ekonomiska situatio
nen är bekymmersam för många kommuner visas på e tt tydligt sätt i den 
bokslutsstatistik som sammanställs av SCB och Svenska Kommunförbun
det. I bokslutet för 1992 uppvisade inte mindre än 79 av Sveriges 286 kom
muner en negativ förändring av eget kapital (Svenska kommunförbundet &c 
Statistiska centralbyrån: Vad kostar verksamheten i din kommun - Bokslut 
1992). Sammantaget för hela gruppen uppvisas dock en ökning. 

Den dåliga ekonomin är ett framträdande argument när man söker nya 
organisationsformer i kommunerna. De första åren av 1990-talet har prä
glats av ett sökande efter nya och effektivare former för att organisera verk
samheten. En reaktion har därvid skett emot de demokratiseringssträvan
den som präglat 1980-talet, inte minst i form av kommundelsreformen. Det 
har bl.a. lett till att antalet förtroendeuppdrag har minskat med närmare 
10% sedan 1980-talets slut, vilket förk laras av en minskning av antalet 
kommunala nämnder. 

I kontrast till 1980-talets decentraliserings- och demokratiserings
strävanden, har inledningen av 1990-talet präglats av olika försök att infö
ra marknadslösningar i sektorn. I den urvalsstudie som gjordes i anslutning 
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till denna studie framgick att det pågår ett ivrigt experimenterade i många 
kommuner. Experimenten styrs av vissa övergripande trender. Det är med 
andra ord vissa typer av lösningar som fått ett genomslag hos kommuner
na. Det är närmast frågan om moden, eller trender som sveper över Sveri
ges offentliga organisationer (Borgert, 1992:23ff; Brunsson & Oisen, 
1990:12ff; Fernler, 1993:2f). 

Beteckningen marknadslösning är otydlig i så motto att den kan avse en 
rad, vitt skilda, företeelser. Det kan, teoretiskt, handla om olika former av 
privatisering (från entreprenaddrift till totalt frånhändande av drift, finan
siering och kontroll), nya styrsystem, förändrad finansiering, nya organisa
tionsformer osv. Den svenska kommunallagstiftningen medger dock inte 
full frihet vad gäller att frånhända sig finansiering och kontroll, varför för
söken snarast gäller mellanformer av privatisering. Gemensamt är dock en 
kritik mot det traditionella sättet att organisera och driva kommuner. 

Tre övergripande trender går dock att urskilja bland de olika försök som 
genomförs. Den första trenden, och förövrigt den trend som fått det kanske 
största genomslaget, är den s.k. beställar-utförarorganisationen (Ds 1989 
(10)). Beställar-utförarorganisationen är ett försök att tydliggöra vissa roll
fördelningar som finns inbyggda i den kommunala verksamheten. Det gäl
ler å ena sidan rollen som företrädare för brukarna (beställare) och å andra 
sidan rollen s om producent av tjänsterna (utförare). Genom att separera 
dessa två roller hoppas man uppnå ett bättre hushållande med resurserna. 

Denna organisationsform hänger nära samman med två andra övergri
pande trender. Den andra av trenderna är ambitionen att utsätta kommu
nernas egna arbetsenheter (utförare) för konkurrens från alternativa pro
ducenter (kan vara privata företag, men också kooperativ och andra sam
manslutningar). Genom att konkurrensutsätta de egna arbetsenheterna är 
förhoppningen att man ska öka pressen att sköta driften kostnadseffektivt. 

Den tredje trenden handlar om den interna, ekonomiska styrningen, och 
är ett försök att lämna den traditionella budgetstyrningen. Detta sker ge
nom att prestationsersätta de egna arbetsenheterna. Prestationsersättning 
går i korthet ut på att en viss arbetsenhet får betalt efter utförda prestatio
ner under en period, istället för att garanteras en viss klumpsumma vid peri
odens början. I dett a ligger o ckså en decentralisering av det ekonomiska 
ansvaret till den aktuella arbetsenheten. 

Dessa markerade trender som karaktäriserar denna avgränsade period 
(de första åren av 1990-talet) väcker frågor om spridning. Var kommer idé
erna ifrån och hur sprids de inom fältet? De tre fallstudier som följer i kapit
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let kommer att visa att det sker en överföring av idéer mellan organisatio
ner i fältet. I d etta inledande avsnitt ska några övergripande iakttagelser 
göras av de institutionella betingelser som denna idéspridning sker under. 

Det kommunala fältet uppvisar vissa pa radoxa drag när det gäller de 
institutionella betingelserna. Å ena sidan har fältet varit, och är fortfaran
de i viktiga stycken, s tyrt av en omfattande speciallagstiftning och annan 
reglering. Man verkar också under ekonomiska betingelser som begränsar 
handlingsutrymmet och gör kommunerna lika varandra. I DiMaggio & 
Powells (1983:150) terminologi sker en tvingande isomorfism. A andra 
sidan finns det starka inslag av moden som sveper över fältet under olika 
tidsperioder. Här är det frågan om en härmande isomorfism. Vi har redan 
nämnt kommundelsnämnder och beställar-utförarorganisation som två 
exempel på dylika moden. Baserat p å omfattande forskning under 1970-
talet myntade Jönsson & Lundin ( 1977:161 f) begre ppet mytvågor för att 
fånga ett cykliskt förlopp där nya organisationsidéer föds, genomförs och 
dör ut (dvs. entusiasmen för dem slocknar). Liknande analyser har gjorts de 
senaste åren inom ramen för ett institutionellt perspektiv. 

Intressant nog blir idéspridningen än mer markerad när friheten att 
laborera med organisationsuppbyggnad och ekonomiska styrformer ökar 
(inte minst i anslutning till den nya kommunallagen). En tänkbar förklaring 
till detta är att den osäkerhet som uppstår när handlingsfriheten ökar, kan 
hanteras genom att följa moden. Att följa en lättförstådd idé som beställar-
utförarorganisationen blir ett sätt att skapa en säkerhet, att lära sig vad man 
borde göra. 

Vilka är då aktörerna i denn a idéspridning? I fältta nken ligger a tt det 
inte enbart är kommunerna själva som agerar, utan att det kan finnas en rad 
andra aktörer i fältet. Kring komm unerna finns en rad intressenter som på 
olika sätt försöker påverka dem. Viktiga sådana intressenter, som kraftfullt 
propagerat för införandet av marknadslösningar, är Kommunförbundet och 
Civildepartementet. Den offentliga sektorns organisationer är också utsat
ta för en stark massmedial bevakning när det gäller frågor kring effektivi
tet. Till dessa ska också läggas en snabbt ökande mängd konsultföretag som 
också propagerar för vissa model ler, tekniker och verktyg. 

En idé s om beställar-utförarorganisationen förs fram av en rad olika 
aktörer. Bland kommunerna diskuteras idén på konferenser och andra sam
mankomster där kommunföreträdare träffas. Pionjärer när det gäller att 
införa modellen (t.ex. Linköping) uppmärksammas på olika sätt, vilket 
leder till ytterligare spridning. Vidare har modellen kommit att förknippas 
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med vissa kons ultföretag (t.ex. Sensia) som aktivt arbetar med organisa
tionsformen. Vidare förs modellen fram i positiva ordalag i utredningar, 
artiklar och böcker (Ds 1989(10); Hansson, 1991). 

Bland kommunerna, men också bland aktörer kring dem, sker om
fattande diskussioner kring nya idéer. Vissa av dessa accepteras av fältet och 
sprids snabbt bland de övriga kommunerna. Andra idéer accepteras inte 
och kommer då att kritiseras i fältet vilket fö rhindrar fortsatt spridning. I 
den aktuella empirin är Nackas kundvalsmodell ett exempel på en idé som 
kommit att möta viss kritik i fältet, medan beställar-utförarorganisationen 
som bl.a. införs i Botkyrka, fått ett mycket positivt mottagande. 

Sammantaget kan vi tala o m ett organisatoriskt fält där det, vid sidan 
av den omfattande regleringen via bl.a. lagstiftning, p ågår starka härman
de processer. Dessa härmande processer är viktiga för förståelsen av hur 
föreställningar kring omorienteringsprojekt uppkommer och sprids. 

Botkyrka kommun 

Bakgrund 

Botkyrka kommun är belägen mitt emellan Stockholm och Södertälje. 
Kommunen hade vid ingången av 1993 drygt 69 600 invånare. En stor del 
av invånarna har icke-svensk bakgrund (40,6%). Tidigare bestod kommu
nen av både Botkyrka och Salem, men 1983 bildade Salem en egen kom
mun. De områden som idag tillhör Botkyrka kommun är Alby, Fittja, Hal-
lunda/Norsborg, Tullinge, Storvreten, Grödinge/Tumba. 

Nulägesbeskrivning 

Allmänna data kring den kommunala organisationen, ekonomi och politiska förhåll
anden 

Botkyrka kommun hade vid ingången av 1993 ca 4 700 personer anställda, 
mätt i an tal årsarbetare. Kommunens ekonomiska resultat efter ska ttein
täkter har minskat drastiskt från toppåren 1988 (87.2 MKr) och 1989 
(71.1MKr). År 1990 redovisades ett resultat efter skatt och finansnetto på 
-3.1 MKr, vilket var en minskning med 74.2 MKr från föregående år. Den 
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sociala omsorgens kostnader har stigit de senaste åren med 32% av netto
kostnaden 1989, 35% 1990 och 40% 1991. Både antalet barn och pensio
närer som är i behov av kommunens omsorg har ökat det senaste åren. För 
barn har siffran stigit från 407(1992) till 495(1993)1, dvs. med 88 
barn/1 000 barn. För pensionärer har siffran ökat från 208 (1992) till 
233(1993) 2, dvs. med 25 hjälptagare/1 000 pensionärer. Kommunen befin
ner sig i en svår situation där behovet av kommunal omsorg ökar samtidigt 
som ekonomin försämras. 

Kommunens politiska situation förändrades 1991 från att länge haft en 
socialdemokratisk majoritet till att istället få en borgerlig majoritet. Under 
den senaste mandatperioden (1992-94) är fördelningen av mandat hos 
majoriteten enligt följa nde; Moderata Samlingspartiet (15 mandat), Folk
partiet (7 mandat), Centern (3 mandat), Miljöpartiet (3 mandat) och KDS 
(2 mandat), dvs. koalitionen har 30 mandat av totalt 61. 

Den kommunala organisationen - struktur och utvecklingstendenser 

Botkyrka kommun är i stora stycken uppbyggd enligt den traditionella sek
torsprincipen. Under kommunstyrelsen sorterar ett antal facknämnder och 
fackförvaltningar, med ansvar för olika sektorsområden. Inom socialför
valtningen hade man tidigare en s .k. distriktsorganisation där man delade 
upp verksamheten på ett antal distrikt och inom varje distrikt sköttes barn-
och äldreomsorg och även individ och familjeomsorg. 

Istället för att fortsätta med denna organisationsform har man valt att slå 
samman de tidigare distrikten till en sammanhållen förvaltningsorganisatio
nen. Den centraliserade organisationen har sedan delats upp i en s.k. bestäl-
lar-utförarorganisation. Den innebär i korthet att det finns en enhet som skö
ter beställningar av omsorg och därigenom fungerar som ombud för brukar
na av de kommunala tjänsterna. Vid sidan av beställardelen finns också en 
utförardel, med ansvar för att producera de tjänster som beställs. Individ- och 
familjeomsorgen berörs dock inte av denna organisationsförändring. 

Botkyrka kommun har under senare år fått en allt snävare ekonomisk 
ram vilket innebär att de styrande i kommunen varit tvungna att vidta åtgär
der för att minska kostnaderna. Det är också det som anges som ett av 
huvudmotiven till införandet av beställar-utförarorganisationen. Andra mo
tiv är att förändringen ska ge möjlighet till en ök ad kvalitet i och med att 
enheterna blir tvungna a tt vara attraktiva för att kunderna ska välja dem. 
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I figuren beskrivs den nuvarande organisationen för socialtjänsten där 
uppdelningen mellan beställare och utförare framgår. Beställarkontoret ver
kar under förvaltningsledningen och har ett antal verksamma beställare. 
Resultatenheterna består av utförare såväl inom barn- som äldreomsorg. 

Staber 

Konsultkontor 

Entreprenörer Resultatenheter 

BASENHET Beställarkontor 

Resultatenheter 

Förvaltningsledning 

SOCIALNÄMND 

KOMMUNSTYRELSE 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Figur 7. Socialtjänstens formella struktur 

I figuren ovan ser man att socialnämnden verkar under kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen. Till sin hjälp har socialnämnden dels förvaltnings
ledningen o ch dels staber. De t finns även ett beställarkontor och ett kon
sultkontor. Det senare säljer sina tjänster till resultatenheterna. Det handlar 
bl.a. om ekonomitjänster och personalfrågor. Vid resultatenheterna och hos 
entreprenadföretagen utförs själva barn- resp. äldreomsorgen. Socialtjäns
ten har även en basenhet som dock inte inkluderas i den nya beställar-utför-
aruppdelningen. Basenheten, som är uppdelad i ett antal resultatenheter, är 
ansvarig för individ- och familjeomsorg. 
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Socialtjänstens organisation förändrades den 1 juli 1993. Beställar-
utförarorganisationen började då successivt att byggas ut, man började med 
barnomsorgen och har sedan låtit även äldreomsorg införlivas i den nya 
organisationen. Det som skedde 1 juli 1993 var att disktriktsnämnderna 
och servicecentralerna försvann. Distriktsnämnderna ersattes med IFO3-
nämnder/utskott. Socialtjänsten fick två centrala staber, samt ett beställar-
kontor och ett konsultkontor. De ol ika staberna och kontorens funktion 
och ansvarsområde är följande: 

STAB 1 har ansvaret för en långsiktig bevakning och utveckling av social
tjänstens olika grenar - barnomsorgen, hemtjänsten och individ- och famil
jeomsorgen. 

STAB 2 är en renodlad driftsstödsenhet för socialtjänstens samlade organi
sation. De sköter ekonomi, administration, lokalfrågor, ADB, information 
och marknadsföring 

BESTÄLL ARK ONTORET sköter upphandling och avtal med alla de utfö-
rare och entreprenörer som ska driva verksamheten för socialtjänstens räk
ning. Till kontorets uppgifter hör också att utvärdera verksamheten, finan
siellt och kvalitetsmässigt. Beställarkontorets arbetsuppgifter är att biträda 
nämnden med sakkunskaper. Till sin hjälp har kontoren beställaransvariga. 
De beställaransvariga infordrar anbud, gör utvärderingar, beställningar, 
träffar avtal och följer upp verksamheten. 

KONSULTKONTORET har olika tjänster att erbjuda till hela socialtjäns
ten. Det kan t.ex. vara talpedagoger, psykologer, ekonomer och fortbildare. 

I detta arbete fokuseras enbart beställar-utförarorganisationen vilket 
innebär att individ och familjeomsorgen inte deltar i studien. Däremot stu
deras både barn- och äldreomsorg eftersom dessa bägge omsorgsformer 
ingår i beställa r-utförarorganisationen. 

Omorienteringsprojekt - en övergripande beskrivning 

Botkyrka kommun har under de senaste två åren initierat och genomfört 
två omorienteringsprojekt. Det ena projektet handlar om att skapa resulta
tenheter som så långt som möjligt organ iseras som självständiga enheter 
med ett totalt ansvar och befogenheter för verksamhetens alla kostnader, t. 
ex. personal, lokaler och inköp. 
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Det andra projektet syftar till a tt socialtjänsten organiseras e nligt en 
beställar-utförarmodell. Fördelar som anges med den nya organisationen 
är att beställardelen kan koncentrera sig på att hitta ett bra men billigt alter
nativ för sina kund er, dvs. kommunmedborgarna. Utförarna, i sin tur , får 
också möjlighet att koncentrera sig på sina arbetsuppgifter dvs. att utföra 
bra och kostnadseffektiv barn- och äldreomsorg. 

I och med införandet av beställar-utförarorganisationen hade ledningen 
för avsikt att konkurrensutsätta den egna verksamheten, även om inte detta 
genomfördes i et t första skede. Ökad konkurrens förutsattes leda till ett 
ökat engagemang från personalen att förbättra sin service eller produkt. 
Kommuninvånarna skulle också få en större möjlighet att själva välja vad 
de ville ha för barn- resp. äldreomsorg. 

Botkyrka kommun har under de senaste åren fått en allt kärvare eko
nomisk situation. För att hantera detta har en marknadsanpassning av verk
samheten skett för att på så vis skapa en effektivare organisation. Ett sätt 
att åstadkomma detta på var att ta bort detaljstyrningen och istället ersät
ta den med målstyrning. Det betydde bl.a. att de medel som krävdes för att 
driva de olika verksamheterna i större utsträckning skulle hanteras av före
ståndarna för barnstugor och cheferna för äldreverksamheten. 

Införandet av resultatenheter inleddes i Botkyrka kommun 1991. Det 
började med att man införde s.k. självförvaltning på barnstugorna i samtli
ga distrikt. Efter inför andet genomfördes en utvärdering där det framkom 
att man ute i verksamheten var positiv till självförvaltning. Enda kritiken var 
att man ville vara helt självständiga. Dä refter infördes fördjupad självför
valtning vilket var ett steg på vägen mot egna resultatenheter. Under 1992 
vidtogs ytterligare åtgä rder genom att barnstugorna blev resultatenheter. 
Detta innebar att de själva gjorde en budget och sedan utifrån en viss summa 
bestämde hur de skulle fördela sina kostnader. Tidigare fick de ett anslag för 
att driva barnstugan i börja n av varje år. En brist med detta förfaringssätt 
var att personalen vid barnstugorna använde alla pengar de tilldelats för att 
inte få ett reducerat bidrag året därpå. Idag får de istället b etalt efter hur 
många barn de placerar på barnstugan, dvs. pris per utnyttjad plats. 

Nästa steg i processen mot att skapa en beställar-utförarorganisation 
var att skapa egna resultatenheter även för hemtjänsten. Inom hemtjänsten 
infördes inte resultatenheter lika successivt som inom barnomsorgen. Istäl
let för att först införa självförvaltning och därefter gå över till att skapa 
resultatenheter valde ledningen att här skapa resultatenheter direkt. Idag 
finns det 7 resultatenheter inom äldreomsorg och 49 inom barnomsorg. 
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När resultatenheterna skapats började man från socialkontorets sida 
fundera över hur man skulle kunna utveckla detta ytterligare. Nästa orga
nisatoriska förändring var att införa en s.k. beställar-utförarorganisation. 
Denna infördes sommaren 1993. Beställar-utförarorganisationen innebar 
att kommunen skulle "köpa" ett antal platser vid respektive barnstuga eller 
ett antal timmar från en hemtjänstgrupp för varje år. Ersättningen betala
des ut direkt till barnstugan eller hemtjänstgruppen. 

De mål som lyftes fram av ledningen var framförallt ekonomiska mål. 
Verksamhetens kostnader skulle anpassas till befintliga resurser. Andra mål 
som rörde beställar-utförarorganisationen handlade om kommuninvå
narnas rättsäkerhet. Oavsett var i ko mmunen man bodde skulle m an be
handlas på samma sätt och enligt samma riktlinjer. 

Den nya organisationen innebar att man renodlade rollerna som bestäl
lare och utförare av barn- resp. äldreomsorg och att dessa parter enades i 
förhandlingar. Tidigare var det hemtjänstassistenten eller barnstugeföre
ståndaren som hade ansvaret både för beställning och utförande. Inom hem
tjänsten gjorde hemtjänstassistenten både biståndsbedömningar, där det 
framgick hur mycket omsorg som behövdes, samt var ansvarig för att det 
blev utfört. 

För att lyckas med de nya arbetsrollerna fick alla föreståndare i kom
munen gå en utbildning som genomfördes mars-april 1992. Utbildningen 
genomfördes i form av ett spel där föreståndarna fick spela sin nya roll från 
förhandling med kommunen till sum mering av verksamheten efter årets 
slut. 

En av de mest centrala förändringarna i och med införandet av bestäl-
lar-utförarorganisationen var förhandlingsförfarandet. Hösten 1992 ge
nomfördes förhandlingarna för första gången (enbart inom barnomsorg). 
De genomfördes på nedan beskrivna sätt. De startade genom att parterna, 
vilka bestod av barnstugans föreståndare och en s.k. beställare, träffades. 
Barnstugeföreståndaren lade fram sitt bud, vilket bestod av hur många barn 
hennes barnstuga kunde ta emot under det kommande året och hur myck
et hon ville ha beta lt per barn. Därefter kom beställaren med sitt bud, vil
ket innehöll uppgifter om hur många barn de ville h a placerade och hur 
mycket de var beredda att betala. I de fall priset inte överensstämde mellan 
parterna var de tvungna att kompromissa. När parterna kommit överens 
skrevs ett kontrakt mellan beställaren oc h u tföraren. Kontraktet reglerade 
därefter barnstugans verksamhet. 

För att undvika att förfaringssättet enbart fokuserade ekonomiska 
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aspekter angavs även kommunens kvalitetskrav i kontrakten. Dessa bygg
de på politiska mål som tolkats i kommunala mål och riktlinjer samt till
ämpningsföreskrifter. Ansvaret låg därmed hos beställaren att övervaka att 
den beställda barnomsorgen uppfyllde den överenskomna kvaliteten. För 
att åstadkomma detta genomfördes uppföljningar med hjälp av t.ex. enkä
ter till föräldrar och personal. 

Hemtjänstassistentens förändrade roll var också en konsekvens av 
beställar-utförarorganisationen. Tjänsten delades upp i en beställardel och 
en utförardel. En konsekvens av detta var att myndighetsutövandet inte 
längre gjordes av den som utförde tjänsten. Beställarens arbetsuppgifter var 
att sköta upphandlingar och skriva avtal med utförarna. Biståndsbedöm
ningen hörde också till deras ansvarsområde, dvs. de skulle göra hembesök 
hos kunder för att bestämma hur mycket omvårdnad de hade rätt att erhål
la från kommunen. Utförarens arbetsuppgifter blev att ta hand om perso
nalen och se till at t arbetet utfördes på ett bra sätt, dvs. att fungera som 
arbetsledare för vårdbiträden. 

En risk med detta förfaringssätt, som flera kommunföreträdare pekade 
på, var att utföraren skulle förlora den helhetsbild de haft tidigare av kun
derna. I beställar-utförarorganisationen kunde de inte, som tidigare, öka 
eller minska omsorgen när det behövs utan istället måste de ta kontakt med 
en beställare för att få en biståndsbedömning gjord. Förtjänsten med upp
delningen var att den som bestämmer hur mycket omsorg man har rätt till 
inte har någon möjlighet att påverkas av brist på personal etc. Tidigare fanns 
det risk för att man anpassade sig efter hur mycket personal som fanns till
gänglig vid biståndsb edömningen, istället för att enbart se hur mycket om
vårdnad personen ifråga var i behov av. 

Föreställningar kring omorienteringsprojekten 

Vid diskussionerna som förts på de olika nivåerna i o rganisationen är det 
framförallt fyra teman som utkristalliserats. Det är resultatenheter, bestäl-
lar-utförarorganisationen med avseende på ekonomiska aspekter, beställar-
utförarorganisationen med avseende på förändring av ansvar och befogen
heter och slutligen konkurrens och valfrihet för kunderna. 
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Tema I : R esultatenheter 

Ett första tema som är dominerande i Botkyrka kommun är införandet av 
resultatenheter. Både barn- och äldreomsorgen har berörts av denna förän
dring. Personal på olika nivåer har därför mycket föreställningar kring 
temat. 

Föreställningarna kring resultatenheter skiljer sig mellan äldre- och 
barnomsorg. Det bör noteras att resultatenheter infördes först inom barn
omsorgen och därefter inom äldreomsorgen. Detta innebär a tt man inom 
äldreomsorgen har arbetat med resultatenheter under en mycket kort peri
od samt att de inte successivt introducerats i ett ekonomiskt tänkande med 
hjälp av självförvaltning. 

Vid diskussionerna kring resultatenheter är det framförallt två aspekter 
som diskuteras och det är ansvar och ekonomiska över- respektive und er
skott. Den innebörd man lägger i begreppet result atenhet är likartat i hela 
organisationen. Det är endast längst ut i organisa tionen man kan observe
ra en viss osäkerhet över vad begreppet innebär. Ett representativt sätt för 
alla aktörsgrupper att beskriva begreppet resultatenhet är som en av repre
sentanterna på socialkontoret uttrycker det: 

Resultatenheter är uppbyggd på det sättet att där får jag b etalt per 
insats, jag m åste först göra en insats för att få pengar för att driva 
min verksamhet, t ex. att avtala mig fram till ett pris per plats i barn
omsorgen. 

Det finns en allmän föreställning om varför resultatenheterna infördes. 
Framförallt nämns det kärvare ekonomiska läget. Utifrån ett ledningsper
spektiv menar man också att det fanns en önskan från barnstugecheferna 
att få mera ansvar och bättre kontroll över barnstugans ekonomi. På soci
alkontoret säger man t.ex. 

Man ville ta beslut, man ville ta ställning till personalfrågor, ekono
mi, lokaler och i vissa fall underhåll och liknande... Det här är en 
chefsgrej faktiskt, det måste man säga. Det såg vi redan på självför
valtningen. Det är barnstugecheferna som gärna vill ha det här... 

Införandet av resultatenheterna upplevs mycket positivt av socialtjänste
männen. Utförarna har fått mer ansvar och befogenheter och dessutom ett 
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ökat medvetande om kostnaderna. Även från fackets sida är man positiv till 
resultatenheterna. 

Jag tyckte nog att det verkade väldigt positivt. Personalen själva 
tyckte att det var mycket roligare för dom fick mera insyn i vart 
pengarna gick och man vart också mera medveten om vad de gjor
de och varför de ville ha saker. Nu kunde man ju styra lite själv... 

Personalen är den enda aktörsgruppen i organisationen som fäller kritiska 
kommentar om resultatenheterna. Personalen inom äldreomsorgen nämner 
enbart resultatenheter i samband med beställar-utförarorganisationen, vil
ket innebär att deras uttalanden är svårare att separera i en resultatenhets
del och en beställar-utförardel. En trolig orsak är att beställar-utförarorga-
nisationen infördes samtidigt som äldrecentrumen blev resultatenheter. Kri
tiken är dock omfattande kring beställar-utförarorganisationen till vilken 
man hänför resultatenheterna. 

Den kritik som framkommer av personalen på barnomsorgssidan är 
främst det framtida behovet av personal. En representant för personalen 
som svarar på frågan vad det innebär för henne att hon numera arbetar vid 
en resultatenhet svarar följande: 

För mig så innebär det att jag kanske förlorar 2 arbetskamrater till 
mitt arbetslag och det är väldigt konkreta förändringar, det är den 
oron vi bar att tampas med så gott som varje dag... 

Det framkommer även viss kritik över hur barnstugornas överskott behand
las eller snarare hur man är rädd att det ska behandlas i framtiden. Barnstu
gornas överskott tas frekvent upp vid diskussioner om resultatenheter. Vid 
införandet av resultatenheter bestämdes att barnstugorna och hemtjänst
grupperna skulle få behålla över- resp. underskott. Det visade sig sedan att 
barnstugorna fick stora överskott. Politikerna som strävar efter att se kom
munens verksamhet ur ett helhetsperspektiv ansåg då att det var fel att barn
stugorna skulle få behålla överskottet. Deras åsikt var istället att pengarna 
skulle gå dit de bäst behövs. Barnstugepersonalen däremot ansåg att man 
lovat dem att behålla överskotten. Detta speglas i följande politikercitat: 

Det har varit väldigt stora diskussioner; det visade sig att i och med 
att de fick d en här friheten lyckades man spara förskräckligt myck
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et pengar; alldeles för mycket, för att få b ehålla det helt och hållet 
själv. Nu är vi överens om hur vi ska förfara med dom här över
skotten. För det är orimligt att man ska ackumulera sina överskott 
från år till år och behålla dem oavsett... 

...hur vi ska fördela dom där mervärdena i framtiden, jag vet att det 
blev en svek diskussion...dom har känt sig hotade, att bli av med 
dom där pengarna som dom tycker är deras då, men det är återigen 
tillbaka till suboptimering... 

De olika aktörsgrupperna i o rganisationen har delade uppfattningar kring 
hur överskotten ska hanteras i framtiden. Politikerna anser att det är orim
ligt att barnstugorna ska behålla överskotten medan barnstugornas personal 
anser att de fått löfte om det. En barnstugerepresentant säger t.ex. att: 

Vi har i stort sett samtliga barnstugechefer skrivit en skrivelse och 
skrivit att vi tycker det är fel och som vi har stöd för hos våran chef, 
socialdirektören. Han kommer att driva den linjen att man ändrar 
inte spelet under spelets gång eller reglerna under spelets gång... 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det kring det första temat finns 
relativt homogena föreställningar. Alla aktörsgrupper lägger liknande inne
börd i begreppet resultatenhet, det är endast längst ut i organisationen man 
har en vagare uppfattning om vad det egentligen är. Aktörernas inställning 
till resultatenheterna är också homogen, såväl ledningen som dess personal 
är positiva till resultatenheterna. En trolig förklaring är att införandet av 
resultatenheter skedde successivt. Inom barnomsorgen infördes det gradvis, 
det inleddes med självförvaltning och därefter utökades det till fördjupad 
självförvaltning och slutligen införde man resultatenheter. Personalen har 
successivt lärt sig hur man ska hantera olika tekniker för att kunna följa 
upp barnstugans kostnader. Det bör dock noteras att det hos personalen 
finns en viss oro för vad som kommer att ske i framtiden. 

Mellan barn- och äldreomsorg finns en viss differens i f öreställningar
na. Inom äldreomsorgen är man mer kritisk både till poängen med resulta
tenheter och till införandet. Införandet skedde successivt i barnomsorgen 
medan äldreomsorgen inte fick samma tid på sig. Äldreomsorgspersonalen 
fick inte möjlighet att vänja sig vid att vara en resultatenhet genom att först 
ha självförvaltning. 
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Ledningen upplevde att det var svårare att införa resultatenheter inom 
äldreomsorgen. Det är dock svårt att skilja mellan åsikter som är relatera
de till resultatenheter och åsikter som är relaterade till beställar-utföraror-
ganisationen inom äldreomsorgen. Inom äldreomsorgen kommer det fram 
viss kritik kring beställar-utförar organisationen (se nästa tema). Inom 
barnomsorgen märker man en större oro inför framtiden än vad som märks 
inom äldreomsorgen. 

Frekvens Sakinnehåll Inställning 
Positiv Negativ 

Politiker & kommun ledning 4 3 1 

Ledning social förvaltning 14 12 2 

Beställarkontor 1 1 

Fackrepresentant 6 2 2 2 

Arbetsenheter 6 5 1 

Tabell 1. Sammanställning av utsagor kring tema 1. 

Tema 2: Beställar-utförarorganisationen som ekonomisk styrmodell 

Det andra temat som diskuteras är beställar-utförarorganisationen. Den 
diskuteras utifrån två aspekter. Dels utifrån vilken besparing som åstad
koms med hjälp av organisationen och dels utifrån hur ansvarsfördelning
en förändras. Vid en närmare granskning av tema 2 utkristalliseras två 
huvudbegrepp: rationalisering och kvalitet. 

Vid diskussioner om motiven till varför man införde beställar-utföra-
rorganisationen verkar alla aktörsgrupper eniga om att det var för att åstad
komma rationaliseringar. Föreställningarna skiljer sig däremot åt mellan 
grupperna när det gäller i vilken utsträckning man åstadkommer kostnads
besparingar med hjälp av beställar-utförarorganisationen. Politiker och tjäns
temän är mycket positiva till omorganiseringen och anser att den bidrar till 
kostnadsbesparingar. Ett par citat som speglar deras åsikter följer nedan. 

...det är helt enkelt för att spara pengar. Vi pumpar ur viss luft ur 
organisationen, det betyder alltså att man helt enkelt avskedar folk 
därför att man inte hävdat sig i konkurrensen på den tekniska sidan 
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Det är en del av ett benefitsystem att stimulera ett ekonomiskt hus
hållande och tänkande och där är barnstugeskötare berörda? 

De mest kritiska rösterna kommer från de fackliga organisationerna. Syftet 
med införandet av beställar-utförarorganisationen anser även de vara be
sparingar, men huruvida omorganiseringen skulle leda till besparingar är de 
dock mycket kritiska till. En av dem säger: 

Dom sparar ingenting med det här köp- och sälj, inte, det finns ju 
inte. Det bara kostar. 

Enligt de fackliga representanterna är den enda besparingen som gjorts upp
sägningar av deras medlemmar. De har svårt att förstå att andra yrkeskate
gorier som tjänstemän och chefer inte blir utsatta för uppsägningar. Deras 
uppfattning är att beställar-utförarorganisationen inte kan leda till bespa
ringar för hela kommunen. De besparingar som görs inom barnomsorgen 
tas ut i ökade kostnader på andra områden t ex. genom ökad administra
tion. Ett uttalande som visar på detta är nedanstående citat. 

Det här köp- sälj systemet det måste kosta jättemycket, bara själva 
systemet, för det är väldigt mycket administration. 

Beställarna har samma föreställningar som politikerna och tjänstemännen 
om varför man införde beställar-utförarorganisationen. Orsaken var att 
den är kostnadsbesparande dvs. ett sätt att rationalisera. Från beställarhåll 
är man däremot kritisk till om organisationen kommer att fungera på ett 
bra sätt för kunden. 

Inom vissa bitar så ser jag att det inte blir till kundens fördel alltid, 
utan det styrs av pengar. 

Personalen har inte alls samma klara bild av varför beställar-utförarorga-
nisationen infördes. Här är bilden betydligt mer splittrad. Det märks bl.a. 
på följande citat. 

Jag tror motivet var pengar, jag tr or att man skulle spara, men jag 
tror inte man gör det. 

]ag vet inte vad man vinner egentligen om man tror att det blir bil
ligare eller jag vet inte. 

Motiven man anger till införandet av beställar-utförarorganisationen är hos 
de flesta aktörsgrupperna att minska kostnaderna för Botkyrka kommun. 
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En del anser dock att det blivit för mycket diskussioner kring detta och att 
man till viss del har glömt kvalitetsaspekterna. De anser att beställar-utför-
arorganisationen inte bara ska minska kostnaderna utan den ska också leda 
till en ökad kvalitet. 

Kvalitetsresonemangen grundar sig mycket på hur man ser på förhand
lingarna. De aktörsgrupper som anser att beställar-utförarorganisationen 
handlar om ökad kvalitet menar att det kan åstadkommas genom att det 
ges möjlighet att välja det bästa alternativet med högst kvalitet till det för
månligaste priset. Andra aktörsgrupper ser dock endast de besparings
främjande åtgärderna och inte någon kvalitetshöjning. 

Föreställningarna kring förhandlingsgången skiljer sig åt mellan de 
olika nivåerna. Politikerna beskriver enbart i stora drag hur en förhandling 
går till. Kvalitetsaspekterna diskuteras inte av denna aktörsgrupp. Hos tjän
stemännen däremot är det flera aktörer som tar upp vikten av att inte glöm
ma kvalitén på omsorgen. Vissa anser att den blir lidande till förmån för 
besparingarna. 

Jag tycker så här; det här pengasnacket det är lite för mycket. En del 
utav barnstugechferna har blivit väldigt tuffa när det gäller pengar 
och lite stöddiga inom citationstecken. När man då trycker till, hur 
är det med kvalitén? Då haj jar dom till. Så jag tror att vi tappar lite 
av kvalitetsfrågorna... 

De som arbetar på beställarkontoret tar endast i mycket ringa del upp på 
vilket vis kvalitén förändras i och med den nya organisationen. Istället är 
de inriktade på vilka besparingar som kan göras. 

...en gång om året går vi ut med en offertförfrågan och talar om vad 
vi vill köpa och skickar med en kravspecifikation och så får man 
lämna in anbud på vad man vill sälja. Sen har vi en förhandlings
upphandling... Jag får en säck med pengar ifrån socialnämnden för 
varje verksamhet. Sen ska det räcka till det som socialnämnden i 
grunden har beslutat. 

Utifrån de fackliga representanternas utsagor får man en liknande bild av 
hur förhandlingarna går till. Det som skiljer beställarna från de fackliga 
representanterna är att de senare ställer sig kritiska till förhandlingsförfa
randet. De fackliga representanterna anser att det finns en risk att barnstu
gecheferna enbart kommer att inrikta sig på att minska kostnaderna och 
inte ta tillräcklig hänsyn till kvalitén. Detta skulle leda till att beställar-ut-
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förarorganisationen ger en lägre kvalitet för kunderna. De fackliga repre
sentanterna anser att politikerna frånsäger sig sitt ansvar och istället över
låter det på cheferna för hemtjänst och barnomsorg. Följande uttalande spe
glar de fackliga representanternas åsikter: 

Jag tycker det är viktigt också för en annan saks det är det att poli
tikerna slipper undan sitt ansvar, i och med det här. Därför att det 
som händer är att politikerna tar inget ansvar utan istället kan de 
säga att det här är en överenskommelse. Barnstugechefen har fak
tiskt gått med på det här priset och anser alltså att man kan sköta 
verksamheten med den här kvalitén. 

Personalen längst ut i organisationen har en vagare uppfattning om hur för
handlingarna går till. Trots det är det rimligt att karaktärisera föreställ
ningarna som relativt lika de övriga aktörsgrupperna. De är väl medvetna 
om att det sker en förhandling där kommunen ersätter hemtjänsten per 
timme de utför och barnomsorgen per utnyttjad plats. Ledningens före
ställningar om att beställar-utförarorganisationen skulle öka eller åtmins
tone bibehålla kvalitén ställer man sig mycket kritisk till i denna grupp. Per
sonalen och då främst barnomsorgscheferna ser det som sin roll gentemot 
ledningen att visa vad rationaliseringarna innebär för verksamheten. De vill 
visa vad som elimineras från verksamheten i och med att de får mindre 
pengar, vilken kvalitetsförsämring det leder till osv. Ett exempel på detta är 
följande citat: 

...i samband med att man lämnar en offert att man också lämnar en 
verksamhets gradering. Vad tänker man göra, vilka satsningar tän
ker man göra och kopplar verkligen pengarna till målen, så att säga. 
För då när man får neddraget bud, det är då det är viktigt att man 
pekar på vad det är för mål man måste ta åt sidan då och sänka så 
att säga. Det är det som jag ser som vår viktigaste uppgift. 

Tema två innehåller homogena föreställningar när det gäller motiven till 
varför man inför beställar-utförarorganisationen. Däremot skiljer sig in
ställningen till vilka förutsättningar beställar-utförarorganisationen har att 
minska kostnaderna. Det är framförallt ledningen som anser att beställar-
utförarorganisationen leder till kostnadsbesparingar. Övriga aktörsgrupper 
är relativt kritiska till om det sker några större kostnadsbesparingar i o ch 
med att man organiserar sig utifrån beställar-utförarkonceptet. Framförallt 

142 



de fackliga representanterna uttrycker mycket kraftfullt sin kritik gentemot 
den nya organisationen. 

När det gäller kvalitetsbegreppet och förhandlingarnas genomförande 
är föreställningar relativt homogena mellan grupperna. Alla aktörgrupper
na beskriver förhandlingarna på ett likartat sätt. De stora skillnaderna lig
ger främst i om kvalitetsnivån upprätthålls eller om den försämras. Utifrån 
ett ledningsperspektiv har man svårt att se att kvalitén skulle försämras. Po
litikerna tar i intervjuerna inte upp frågan. De övriga aktörsgrupperna stäl
ler sig mer eller mindre kritiska till huruvida kvalitén bibehålls. De kritiska 
grupperna har dock olika argument till kritiken. 

Sammanfattningsvis kan föreställningarna kring detta tema beskrivas 
som homogena med avseende på innehåll, men uppvisar en stor heteroge-
nitet när man ser till inställningen till förändringarna. 

Frekvens Sakinnehåll Inställning 
Positiv Negativ 

Politiker & kommu nledning 5 3 2 

Ledning social förvaltning 23 17 5 1 

Beställarkontor 23 19 1 3 

Fackrepresentant 6 6 

Arbetsenheter 28 23 5 

Tabell 2. Sammanställning av utsagor kring tema 2. 

Tema 3: Beställar-utforarorganisationen, en ny ansvarsfördelning 

Det tredje temat behandlar beställar-utförarorganisationen ur ett annat per
spektiv än det andra temat. Här är det istället ansvarsfördelningen som 
fokuseras. Beroende på vilken aktörsgrupp det är som uttalar sig om den 
nya ansvarsfördelningen utkristalliseras två begrepp. Det bör noteras att 
dessa begrepp inte på något vis är jämförbara utan behandlar helt olika 
saker. Vid diskussioner kring ansvar och på vilket vis beställar-utförarorga-
nisationen påverkar ansvarsfördelningen tar politiker och till viss del tjän
stemännen på socialkontoret framförallt upp begreppet målstyrning. För
ändringen gäller främst hur politikernas roll har förändrats. Diskuteras den 
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nya ansvarsfördelningen utifrån de övriga aktörsgrupperna är det istället 
hemtjänstassistentrollens tudelning som diskuteras. 

Kommunpolitikerna har medvetet strävat efter att överlåta det operati
va ansvaret på socialtjänstemän och på personal som direkt arbetar inom 
omsorgen. Politikerna anser att de enbart ska ställa upp mål och utifrån 
dessa ska verksamheten hitta gynnsamma strategier och handlingslinjer för 
kommunens verksamhet. Politikernas budskap till tjänstemännen har, 
enligt deras utsagor, varit att kommunens verksamhet ska marknadsanpas-
sas och att kommunmedborgarna ska få en större valfrihet. Socialtjänste
männens svar på detta har varit att införa beställar-utförarorganisationen. 
Politikerna har alltså delegerat verkställandet av tjänsterna till tjänstemän
nen. En av politikerna säger: 

Meningen är att vi i första hand ska styra genom mål och riktlinjer. 
Däremot ska varje utförarenheten på sitt eget sätt bestämma hur 
man når dom målen och det kan se väldigt mycket olika ut. Det är 
egentligen vitsen med det hela. 

En annan politiker som svarar på frågan vad beställar-utförarorganisation-
en är för något säger: 

Det är som jag ser det att man har delat upp det här operativa ansva
ret så tillvida att man urskiljer ett ansvar som har till uppgift att se 
till att kommunens budgetmässiga resurser sköts på ett riktigt sätt. 
Där har vi politiskt tillsatta nämner... Ett exempel är gatukontoret. 
Deras uppgift är att se till att våra gator och parker ser ut på ett 
sådant sätt att de kan försvara det politiskt. Det är deras uppgift. 
Sen är det dom som ska göra det här; de ansvarar för att det här är 
rationellt utfört, dom har inte med resurser att göra utan de ska se 
till att det blir rationellt utfört. 

Dessa uttalanden speglar vilka föreställningar som finns hos politikerna, 
dvs. att ansvaret för verksamheten ska tas hos varje utförarenhet. Denna 
typ av diskussion förekommer i ringa utsträckning i den övriga organisa
tionen när man diskuterar ansvar kopplat till beställar-utförarorganisatio-
nen. Endast en av de intervjuade på socialkontoret nämner politikernas fri
koppling från verksamhetsansvaret. Socialkontorets representant säger: 
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den stora, tunga delen politiskt har varit att vara den som produce
rar, bar ett ansvar för produktionen. I d en bär förändringen var det 
mycket påtagligt för barnomsorgens del, det bär produktionsansva
ret tonar ner och den professionella organisationen tar ett mycket 
större ansvar under loppets gång. Det bygger hela resultatsengage
manget på. Det ska inte komma vare sig socialdirektörer eller poli
tiker och sen vara klåfingriga i den här verksamheten... Det här är 
någonting som är nytt för politiker, det är nytt för tjänstemän också 
och i vissa lägen går det att hantera och i vissa lägen går det inte att 
hantera då blir politikerna klåfingriga. 

De övriga aktörsgrupperna tar däremot inte alls upp målstyrningsresonemangen. 
Den andra frågeställningen som tas upp när ansvarsfördelning diskute

ras är hemtjänstassistentrollens tudelning. Det handlar om hemtjänstassis
tentens tudelade roll i en beställardel och en utförardel. Föreställningar runt 
detta finns framförallt hos personalen längst ut i organisationen och hos 
beställarna, vilket kan förklaras av att de är mest berörda av förändringen. 
Den gamla hemtjänstassistentrollen har delats upp mellan beställaren och 
hemtjänstchefen. Beställaren sköter all myndighetsutövning, dvs. bedöm
ning av hur mycket omsorg kunderna behöver och hemtjänstchefen ansva
rar för utförandet av omsorgen. 

Åsikter kring den tudelade rollen finns hos alla aktörsgrupper. Politi
kerna är den grupp som har minst föreställningar kring detta och de näm
ner enbart att rollen tudelats. Tjänstemännens föreställningar kring hem
tjänstassistentens tudelade roll är positiva. Deras uppfattning är att man i 
och med uppdelningen har skapat ett rättvisare system. Rättvisan skapas 
genom att den person som gör bedömningen av omsorg inte har någon upp
fattning om hur mycket personal som finns tillgänglig. Detta innebär att den 
som gör bedömningen inte påverkas av brist på personal etc. Istället tas 
enbart hänsyn till vilken omvårdnad som krävs i d et specifika fallet. 

Ytterligare en fördel som tjänstemännen tar upp är att beställarna sitter 
samlade på ett ställe. De kan på så vis träffas och diskutera olika fall på ett 
naturligt sätt. En av orsakerna till att man inte längre ville behålla den 
gamla distriktsindelningen var att bedömningen av kunder blev olika på 
distrikten. Socialtjänstemännen uttrycker det på följande sätt: 

...inom hemtjänsten var det rätt olika bedömningar så om du var 
pensionär här eller i Alby kunde du få he lt olika bedömningar och 
det är inte bra för kommunen. 
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Trots att socialtjänstemännen ser positivt på den nya rollfördelningen inne
bär den att problem uppstår vid implementeringen av beställar-utföraror-
ganisationen. Det är svårt för hemtjänstassistenterna att se sin roll delad. 
Ett exempel på det är dessa citat: 

Det är svårt att se sin roll delad, det är det som kommer att ta tid 
det är det man måste gå igenom. Är man idag hemtjänstchef så har 
man inte med bedömningen att göra, man får förlita sig på de 
bedömningar som är gjorda och är man beställare så ska man inte 
gå in i personalledningsfrågor och gruppens arbetsuppgifter. 

Det är klart att det är en press på dom, helt klart. Dom har heller 
ingenting med bedömningen att göra dom kan tycka när de kommer 
hem till en kund att det här går inte, det här är hopplöst. 

Socialtjänstemännen anser dock att det upplevs svårare för de nya hem
tjänstcheferna än för beställarna att identifiera sig med sin nya roll. Ett utta
lande som speglar det är: 

Alla våra beställare säger att det här är mycket mycket roligare. Det 
bästa som har hänt. Medan hemtjänst chef erna har mycket mycket 
tuffare, mycket svårare att hitta sin roll jag m enar det här är tjejer 
som har valt att utbilda sig till och jobba med det här utifrån att man 
hade den totala kunskapen och makten... 

Beställarna har många utsagor om sin nya roll. Flera av dem anser att en 
person inte kan vara både beställare och utförare samtidigt. De menar att 
det är en förbättring för kunden att han får en fristående bedömare. Detta 
innebär att pengar inte kan påverka i hur man blir bedömd. Däremot har 
de svårt att se hur beställar-utförarorganisationen ska fungera utan att man 
delar upp socialnämnden i en beställarnämnd och en utförarnämnd. 

Förvaltningsledningen sitter på dubbla stolar 

Personalen eller utförarna är kritiska till uppdelningen av hemtjänstassi-
stentrollen. De ser flera problem med detta. För de första anser de att tudel-
ningen skapar en fragmenterad bild av kundens situation. Man vill istället 
att den som utför kundens tjänster också ska bedöma vilken omsorg han är 
i behov av. Den person som utför omsorgen har ofta kontakt med kunden 
och kan på så vis se ifall det behövs mer eller mindre omsorg. Ett par utta
landen som tyder på det är: 
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Ja, vi var väldigt skeptiska, vi protesterade och bjöd in politikerna 
och försökte få alla att förstå att så här kan man inte bryta sönder 
en organisation, det blir inte bra. 

...vad som har ändrats, det är fler som har hand om samma sak, allt
så på något sätt har det blivit att om jag upptäcker någonting som 
är fel på pensionären eller någonting som ska göras så går jag till 
arbetsledaren och så ska hon gå till beställaren. 

De fackliga representanterna diskuterar ansvar utifrån ett något annorlun
da perspektiv. Deras föreställningar handlar framförallt om den subopti-
mering modellen leder till inom kommunen. De anser att varje resultaten
het uppmuntras att enbart se till sitt. Detta hindrar samarbete mellan olika 
resultatenheter. Ett citat som pekar på det är: 

...man ska ha ett ansvar och att man som enhet ska ha en budget som 
man ska sköta själv. Så det är vi inte emot på något sätt men man 
ska samtidigt då se till helheten inom organisationen, inom social
tjänsten, t.ex. man ska veta att om jag sparar här, så ska det inte 
kosta där. Då har man inte sparat något utan man måste vidga sitt 
ansvar faktiskt, man måste ha en helhetsriktning i det hela ... 

I övrigt handlar de fackliga representanternas diskussioner om kritik mot 
beställar-utförarorganisationen. Följande citat visar i vi lka kraftfulla orda
lag de uttrycker sin kritik mot beställar-utförarorganisationen. 

...man skulle inte ha gjort det alls, det är det hela felet. Det var helt 
bortkastat jobb. 

Sammanfattningsvis är föreställningarna kring tema tre mycket heterogena. 
De är heterogena både med avseende på innehållet och med avseende på 
inställningen till förändringen. Föreställningarna om den förändrade an
svarsfördelning som sker vid införandet av beställar-utförarorganisationen 
skiljer sig radikalt mellan aktörsgrupperna. De olika aktörsgrupperna dis
kuterar helt olika ansvarsuppdelningar. Den ena gruppen, politiker och 
tjänstemän, diskuterar målstyrningstanken. Den andra gruppen som fram
förallt företräds av beställare och personal diskuterar hemtjänstassistent-
rollens tudelning. De aktörgrupper som diskuterar hemtjänstassistenrollens 
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tudelning är överens om vad som är gjort. Däremot råder helt olika upp
fattningar huruvida det är bra eller dåligt. Dessutom har de som är kritiska 
till uppdelningen olika uppfattningar om vad det är som är negativt med 
den nya indelningen. 

Frekvens Sakinnehåll Inställning 
Positiv Negativ 

Politiker & komm unledning 9 7 2 

Ledning social förvaltning 40 29 10 1 

Beställarkontor 40 25 8 7 

Fackrepresentant 9 1 1 7 

Arbetsenheter 47 30 4 13 

Tabell 3. Sammanställning av utsagor kring tema 3. 

Tema 4: Konkurrens och valfrihet 

Det fjärde temat skiljer sig från de övriga genom att föreställningarna hos 
personalen längst ut i o rganisationen är ovanligt framträdande. En intres
sant företeelse inom tema fyra är att personalen verkar ha uppfattningen att 
konkurrenstänkandet i allra högsta grad är infört i Botkyrka kommun 
medan ledningen mer diskuterar utifrån ett framtidsperspektiv, dvs. det är 
något man planerar att införa. 

Politikernas uttalanden är positiva till att kommunen generellt ska sträva 
efter valfrihet och därmed också konkurrens. Ett exempel är: 

Att den ska erbjuda valfrihet för medborgarna, att vi ska försöka 
skapa förutsättningar för ett mångfald, så ätt man kan välja emel
lan, vi har försökt se kommunen som en beställare av tjänster dock 
inte nödvändigtvis att vi också ska vara utförare. 

Socialtjänstemännen är något mer kritisk till resonemangen om valfrihet 
och konkurrens. En av dem ifrågasätter ifall politikerna är medvetna om att 
det kostar pengar att konkurrensutsätta sin verksamhet. En av dem säger: 
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Det ser man att alternativ och valfrihet det kostar också pengar; det 
tror jag inte politikerna är riktigt medvetna om. Att ska man driva 
det till en yttersta spets då ska man lägga ner den barnstugan om den 
inte är bra och bygga ut den som är bra och då kan jag ifrågasätta 
om det är bra. 

Socialtjänstemännen är medvetna om att politikerna ser det som ett mål att 
konkurrensutsätta verksamheten. Trots detta anser de att det inte finns 
något krav på dem att idag verkställa detta eftersom de håller på med så 
radikala förändringar just nu. Deras uppfattning är alltså att verksamheten 
idag konkurrensutsätts i en mycket låg omfattning. 

Beställarna är kritiska till att konkurrensutsätta den kommunala verk
samheten. De anser att det är problematiskt att låta flera företag ta hand 
om en kund inom hemtjänsten. En av dem uttrycker det på följande sätt: 

... det är inte bra det här att det är olika personer som gör olika saker 
till samma människa. En som sköter städ och sen kommer nästa och 
gör handling och den tredje lagar mat. 

Trots att beställarna ser problem med att konkurrensutsätta den kommu
nala verksamheten, så anser de att detta måste ske ifall man ska införa 
beställar-utförarorganisationen. Detta uttrycks på följande sätt: 

...om vi överhuvudtaget ska försöka jobba i beställar-utförar-
modellen så som jag skulle vilja ha den måste vi ha möjlighet till kon
kurrens på ett helt annat sätt. Då måste också konjunkturen vända 
så att det inte är så där väldigt förligt att lägga ner verksamheter och 
föra förändringar utan man tillåts att gå ut i verklig konkurrens och 
upphandla där vi då tror att vi får bästa kvalitet och resultat... 

De fackliga representanterna uttalar sig i liten omfattning i frågan om kon
kurrens, men i deras uttalanden är de mycket kritiska, vilket framgår av föl
jande citat: 

...det här med valfrihet, som det så vackert heter. Om jag hade mina 
barn små idag och skulle ha dem i en barnstuga, då skulle jag som 
förälder vilja känna att vilken barnstuga jag än väljer så ska jag veta 
att där finns det den omsorg som mina barn behöver, då ska jag inte 
sitta och bläddra på alla dom här 40-50 stugorna som bara kom
mer... Jag menar det blir fel, det blir inte valfrihet egentligen... 
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Personalen längst ut i organisationen är den aktörsgrupp som har flest utsa
gor om konkurrens och valfrihet. Man kan skönja en stor oro inför vad som 
ska hända i framtiden om den kommunala verksamheten konkurrensut-
sätts. De anser inte att kommunmedborgarna idag, i någon stor omfattning, 
har möjlighet att välja t.ex. vilken barnstugas verksamhet deras barn ska 
delta i. De målar upp hotbilder inom både barn- och äldreomsorg över vilka 
konsekvenser konkurrens skulle ha för kommunens verksamhet. Inom 
barnomsorgen är man rädd att det ska bli A- och B-förskolor. Ett uttalan
de som beskriver det är: 

Jag är mycket rädd för A- och B-förskolor men jag är inte rädd för 
konkurrensen som sådan, men jag är rädd att det kan finnas en 
utveckling som för att man vet att kostar det lite mer då är det sta
tus och sådana saker och det blir A och B förskolor. 

Inom äldreomsorgen är man istället rädd att helheten ska försvinna. Vilket 
de upplever som en uppenbar risk ifall kunden får allt för många personer 
som kommer och hjälper dem. En kommentar om detta är: 

Ja, det blir ju väldiga konsekvenser då ska en komma och utföra då 
till ett lägre pris en annan ska sköta omvårdnaden då försvinner hel
heten. Man lovar en sak i vår politiska riktlinje och så blir verklig
heten en annan och man förklarar så har de inte riktigt förstått vad 
de har beslutat. 

Föreställningarna kring valfrihet och konkurrens är till sin karaktär hete
rogena. Man har olika uppfattningar om huruvida verksamheten är kon-

Frekvens Sakinnehåll Inställning 
Positiv Negativ 

Politiker & kommunledning 6 6 

Ledning social förvaltning 9 8 1 

Bestal lar kontor 5 3 2 

Fackrepresentant 2 2 

Arbetsenheter 1 1 5 1 5 

Tabell 4. Sammanställning av utsagor kring tema 4. 
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kurrensutsatt eller inte och ifall man i framtiden ska öka konkurrensen eller 
inte. Det finns mycket oklarheter när det gäller detta tema. Det visar sig 
också när man studerar föreställningarna längst ut i organisationen. Perso
nalen känner en stor oro för detta och vet inte vad de har att vänta. Sprid
ningen av ledningens föreställningar runt detta tema har inte skett i någon 
större omfattning. 

Homogenitet och spridning i B otkyrka kommun 
- en analys av lärandet 

I den tematiska analysen av Botkyrka utkristalliserades fyra teman. Före
ställningarna speglar till stor del den ekonomiska kris man upplever. Trots 
att meningsskapandet i v iktiga stycken handlar om krisen är föreställning
arna heterogena. 

Det första temat handlade om införandet av resultatenheter. Föreställ
ningarna kring temat är, relativt de övriga ternana, homogena till sin karak
tär. De olika nivåerna lägger samma innebörd i centrala begrepp. Däremot 
skiljer sig inställningen till resultatenheter mellan grupperna. De kritiska 
rösterna kommer framförallt från de fackliga representanterna, men även 
personal längst ut i o rganisationen förhåller sig kritiska. 

Både det andra och det tredje temat handlar om beställar-utförarorga-
nisationen. Det andra temat är inriktat på de ekonomiska aspekterna och 
det tredje fokuserar ansvarsaspekter. Det finns mycket utsagor kring tema 
två och tre. Kring det andra temat är det framförallt tre aktörsgrupper som 
är aktiva. Det är tjänstemännen, beställarna och personalen längst ut i 
organisationen. Oenigheten mellan aktörsgrupperna huruvida beställar-
utförarorganisationen kan minska de ekonomiska kostnaderna är stor. 
Tjänstemännen och beställarnas utsagor är ofta positiva medan de fackliga 
representanterna och personalen längst ut har svårt att förstå hur det ska 
kunna leda till kostnadsbesparingar. Däremot har man klara uppfattningar 
om vad beställar-utförarmodellen går ut på. 

Det tredje temat, kring vilket de flesta utsagorna finns, präglas av en stor 
föreställningsmässig heterogenitet. Vid diskussioner kring hur ansvarsför
delningen förändras i och med införandet av den nya organisationen tar 
vissa aktörsgrupper upp målstyrning medan andra tar upp hemtjänstassis
tentens förändrade roll. När det gäller hemtjänstassistentens tudelade roll 
finns det två läger. Det ena, vilket framförallt består av ledningen och bestäl
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larna, anser att det är positivt medan den kritiska gruppen består av den 
andra delen av beställarna, utförare och fackliga representanter. Menings-
skapandet kring tema tre karaktäriseras av en heterogenitet både med avse
ende på inställning och innehåll. 

Det sista temat handlar om konkurrens och valfrihet. Det intressanta 
med detta tema är att tidsuppfattningen är olika mellan aktörsgrupperna. 
Ledningen diskuterar det utifrån ett framtidsperspektiv medan den övriga 
personalen i a llra högsta grad anser att det är infört. Spridningen av detta 
tema har inte skett i någon större omfattning. Man talar om det på olika 
sätt på olika nivåer och har olika uppfattningar kring det. Att spridningen 
är låg förklaras av att ledningen ser det som ett framtidsprojekt. 

Sammantaget präglas föreställningarna i B otkyrka av en heterogenitet. 
Spridningen är dock för det mesta god, endast tema fyra undantaget. Hete-
rogeniteten är störst när det gäller inställningen till de olika projekten, inne
hållet är man mer enig om. 

Omorienteringsprojekten i Botkyrka är mycket omfattande och påver
kar de anställda i s tor omfattning. De kan också ses som en förklaring till 
det stora antalet utsagor framförallt kring beställar-utförarorganisationen. 
Meningsskapandet i Botkyrka kan karaktäriseras som heterogent med en 
förhållandevis god spridning. Heterogeniteten kan förklaras av karaktären 
på omorienteringsprojekten, de ställer stora krav på ett förändrat tänkan
de. De etablerade föreställningarna räcker inte utan helt nya ska komplet
tera de gamla, från att tidigare enbart varit inriktad på omsorg till att även 
bli kostnadsmedveten. 

Ur ett lärandeperspektiv ställs stora krav på förändringar av etablerade 
tankestrukturer. Det är för många aktörsgrupper helt nya begrepp som 
används och även själva tanken med verksamheten är en annan. Det orga
nisatoriska lärandet försvåras av att det är många olika professioner inblan
dande med olika utbildningsbakgrund. Ytterligare ett hinder mot lärandet 
är det främlingskap personalen känner gentemot sin ledning. Det märks 
framförallt i den misstro man har gentemot ledningens idéer. De vet vad de 
handlar om men har svårt att förstå att det ska leda till det avsedda. 

1 Per 1 000 barn. 

2 Per 1000 pensionärer. 

3IFO = I ndivid och familjeomsorg. 
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Nacka kommun 

Bakgrund 

Nacka kommun är belägen strax sydost om Stockholm, med goda pend
lingsförbindelser (buss och tåg). Kommunen är belägen vid Saltsjöns inlopp 
till Stockholm. Nacka kommun hade vid ingången av 1993 drygt 66 000 
invånare. Folkmängden har stigit med över 1 000 invånare per år de senaste 
åren -12% sett över en tioårsperiod. 

Kommunen är en sammanslagning (1971) av tre tidigare kommuner -
Nacka stad, Boo landskommun och Saltsjöbadens köping. Drygt 50% av 
invånarna bor i det som tidigare utgjorde Nacka stad. 

Nulägesbeskrivning 

Allmänna data kring den kommunala organisationen, ekonomi och politiska förhållanden. 

Nacka kommun hade vid ingången av 1992 4 462 personer anställda, mätt 
i antal årsarbetare. Av d essa var drygt 80% anställda inom skola och det 
sociala området (barnomsorg, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, 
samt handikappomsorg). Största enskilda förvaltning är skolkontoret med 
1 359 årsarbetare. Äldreomsorgen, som granskas i detta arbete, sorterar 
under fyra områdesförvaltningar, som tillsammans svarar för hälften av det 
totala antalet årsarbeten i k ommunen. 

Kommunens ekonomiska ställning har de senaste åren varit svagt vikan
de. Soliditeten har sjunkit till ca. 60%, efter att ha legat omkring 75% vid 
slutet av 1980-talet. Resultatmässigt är dock situationen annorlunda. Kom
munens resultat har minskat kraftigt från toppåret 1989. 1990 redovisades 
t.ex. en nettoförlust på 19 Mkr och för 1991 har denna ökat till 48.2 Mkr. 
Efter ett positivt resultat under 1992, pekar de senast reviderade budget
dokumenten (våren 1993) för perioden 1992-94 mot kraftiga förluster för 
både 1993 och 1994. 

Den politiska situationen har under mandadperioden 1992-94 varit 
sådan att Moderata Samlingspartiet (23 mandat) och Folkpartiet (8 man
dat) haft egen majoritet (31 av 61 mandat). I de olika nämnderna har de 
båda partierna fördelat ordförandeskapet emellan sig. Så har t.ex. Folk
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partiet ordförandeskapet i två av de fyra områdesstyrelserna. Socialdemo
kraterna, som näst största parti (18 mandat), har ett heltidsanställt opposi
tionsråd, samt håller 2:e vice ordförandeposten i många av nämnderna. 

Moderata Samlingspartiet och Folkpartiet har, tillsammans med Cen
terpartiet och Kristdemokratiska Samhällspartiet bildat majoritet under 
den gångna majoritetsperioden (1992-94). I anslutning till valet 1991 antog 
de fyra partierna ett gemensamt program, som döptes till "Fyrklöverpro-
grammet". I detta program lade man fast de politiska grundlinjerna för det 
omorienteringsarbete som ska beskrivas i det följande. 

Den kommunala organisationen - struktur och utvecklingstendenser 

Nacka kommun är i stora stycken uppbyggd enligt den traditionella sek
torsprincipen. Under kommunstyrelsen sorterar ett antal facknämnder och 
fackförvaltningar, med ansvar för olika sektorsområden. Från denna strik
ta sektorsprincip görs dock ett viktigt avsteg, nämligen inom det sociala 
området. Där har man istället valt en geografisk uppdelning i fyra områ
desstyrelser och områdesförvaltningar, vilket innebär att den tidigare social
nämnden har ersatts med områdesstyrelserna. 

Dessa områdesstyrelser och -förvaltningar är formellt likställda med 
facknämnderna och -förvaltningarna. Områdesstyrelserna har det formella 
ansvaret över flera sektorsområden inom en geografiskt avgränsad del av 
kommunen. Förutom äldreomsorgen, som granskas i d enna studie, ansva
rar man också för barnomsorg, individ- och familjeomsorg, samt handi
kappomsorg. Områdesstyrelserna har också ansvar över fritidsgårdar, 
parklekar, skolkuratorer, psykologer och arbetsmarknadsfrågor. 

Under fackförvaltningarna och områdesförvaltningarna arbetar, sedan 
1/1 1994 ett antal resultatenheter1. Vid varje områdesförvaltning finns en 
områdeschef, som under sig har avdelningschefer för de olika sektors
områdena. Det innebär att det för äldreomsorgen finns en avdelningschef i 
var och en av de fyra områdesförvaltningarna. 

När detta skrivs diskuteras hur de olika resultatenheterna ska struktu
reras. Det är oklart om resultatenheterna kommer att utgöras av avdel
ningschefernas hela område, eller om en uppdelning av detta i mindre resul
tatenheter kommer att ske, t.ex. i anslutning till de arbetsenheter som finns. 
Under de olika avdelningscheferna finns nämligen ett antal arbetsenheter. 
Inom äldreomsorgen rör det sig om olika hemtjänstgrupper, sjukhemsavdel
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ningar, ålderdomshem, gruppboende m.m. För varje arbetsenhet finns en 
ansvarig arbetsledare (som i de flesta fall har ansvaret över flera grupper) 
eller föreståndare. Inom hemtjänsten har arbetsledarna fått ett mer renod
lat arbetsledaransvar genom att biståndsbedömningarna numera sköts av 
hemtjänstassistenter som är fristående från arbetsenheterna. 

Framtiden för den områdesbaserade delen av den kommunala organi
sationen är dock oviss. Det finns ett utredningsförslag där områdesorgani
sationen avskaffas och istället ersätts med en centraliserad politisk struktur 
med sammanslagna nämnder. För äldreomsorgens del skulle de fyra 
områdesstyrelserna ersättas med en centralt placerad omsorgsnämnd. Om
rådesförvaltningarna finns, i detta förslag, kvar i modifierad form. Det talas 
i förslaget om fyra resultatområden för äldreomsorg. För varje resultatom
råde föreslås en produktionschef med ansvar över ett antal produktions
enheter (vårdbiträdesgrupper inom hemtjänsten, gruppbostäder, ålder
domshem m.m.). Diskussionerna kring att ersätta områdesstrukturen har 
dock inte satt några konkreta spår ännu. 

Till denna beskrivning ska också fogas ett uppdragskontor. Detta kon
tor ska sälja sina tjänster internt i organisationen. Kontoret är det första 
exemplet i kommunen på den nya ekonomiska styrfilosofin, som i korthet 
går ut på att verksamheten ska prestationsersättas, och alltså inte kunna 
påräkna några centrala anslag vid årets början. Organisationen visas i figu
ren på nästa sida. 

Omorienteringsprojekt - en övergripande beskrivning 

Nacka kommun har under den senaste femårsperioden initierat två stora 
omorienteringsprojekt. I detta avsnitt beskrivs grunddragen i dessa projekt. 
Huvudfokus kommer att ligga på det senare omorienteringsprojektet- infö
randet av ett kundvalssystem. Det första projektet finns med i beskrivning
en därför att projektet i viktiga stycken bidrar till förståelsen av hur den 
kommunala organisationen ser ut idag, inte minst med avseende på äldre
omsorgen. 

Inledningsvis beskrivs den decentraliseringssatsning som fick namnet 
"Fördel (Förändrad decentraliserad ledning) Nacka". Fördel Nacka var ett 
projekt som startade under 1988. Det kanske tydligaste uttrycket för pro
jektet var en ny organisationsplan som kom att gälla fr.o.m. l:a jan 1989. 

I organisationsbeskrivningen nedan beskrivs denna organisationsplan 
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Facknämnder med 
vidhängande förvaltningar 

Uppdragskontor 

Områdesstyrelser och 
områdesförvaltningar 

Kommunledningskontor 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelse 

Arbetsenheter inom 
barnomsorg,individ- och 

familjeomsorg, äldre
omsorg m.m. 

Figur 8. Nacka kommuns övergripande organisation. 

utförligt. Den stora skillnaden utgjordes av de områdesstyrelser och -för
valtningar som tillskapades inom det sociala området. Från kommunled
ningens sida lyfte man, förutom skapandet av områdesstyrelser och -för
valtningar, också fram satsningen på resultatenheter samt en tydligare mark
nadsstyrning av servicefunktioner (inrättandet av ett uppdragskontor). 

Till Fördel Nackaprojektet hörde också en rad andra insatser. Det är 
svårt att avgöra vad som faktiskt var en konsekvens av projektet och vad 
som skulle genomförts ändå. Följande lista speglar dock vad kommunled
ningen ansåg höra till projektet (Utvärdering av Fördel Nacka, 1992: 3): 

- internpriser och -hyror 
- frihet att pröva nya verksamhets- och arbetsformer 
- delegering till resultatenheter 
- målstyrning 
- treårsbudgetering 
- budget- och bokslutsberedningar 
- attitydundersökningar bland brukare och medborgare 
- rollförändring mellan politiker och tjänstemän 
- m.m. 
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Vid sidan av denna decentraliseringssatsning har Nacka kommun initierat 
ett stort omorienteringsprojekt som i viktiga stycken handlat om införan
det av olika former av marknadslösningar. Förändringsarbetet startade for
mellt under 1991 med vissa formella beslut i fullmäktige och styrelse. Ut
gångspunkten för dessa beslut fanns i det s.k. fyrklöverprogrammet som an
togs av den borgerliga majoriteten efter valet 1991. 

I riktlinjerna sades bl.a. att kommunen skulle utveckla ett kundval
system, där valfriheten för de enskilda kunderna skulle öka. Ur kommun
invånarnas perspektiv skulle man få en ökad möjlighet att välja vem som 
skulle leverera de tjänster man var berättigad till. För delar av den kom
munala organisationen innebar förändringsidéerna stora förändringar. 

I treårsbudgeten och målbeskrivningen för 1992-94 sades att systemet 
med kundval, eller servicecheckar skulle vara infört före 1993 och man 
pekade på att organisationen redan under 1991 borde starta förberedelser
na för det nya systemet. Vad gick då det nya systemet med servicecheckar 
ut på? 

Grunddragen i förändringsarbetena handlade om en kombination av 
valfrihet för kunderna, införande av konkurrens och prestationsersättning. 
Detta skedde genom s.k. servicecheckar, där den enskilde brukaren tilldela
des köpkraft genom checkar och sedan kunde lösa in dessa hos kommunen 
eller någon av de alternativa producenter som var godkända av kommunen. 

Systemet med servicecheckar infördes först inom hemtjänsten. Avsikten 
var att brukarna skulle kunna välja vem som levererade tjänsten. Markna
den var dock beskuren i flera viktiga avseenden. För det första var inte till
trädet till marknaden fritt, utan kommunen måste godkända operatörerna 
på marknaden. Så kunde hemtjänsttagaren t.ex. inte använda checken för 
att avlöna en anhörig om hon så önskade. För det andra var marknaden 
beskuren genom att priset var bestämt av kommunen. Inom hemtjänsten 
sattes priset till 226 kr per hemtjänsttimme, vilket inkluderade kommunens 
kostnader för att administrera checksystemet. Någon priskonkurrens kunde 
det alltså inte bli frågan om. 

Prestationsersättningen åstadkoms genom att man lämnade den bud-
getstyrda resursfördelningen och istället fördelade resurser via checksyste
met. Arbetsenheterna (eller produktionsenheter som de kallades i förslagen 
till ny organisation) fick, enkelt uttryckt, betalt när de levererat tjänsten, vil
ket inom äldreomsorgen t.ex. innebar när vårdbiträdena gjort sina hembe
sök. Arbetsenheterna skulle, sade man, höra till resultatenheter (hur dessa 
skulle se ut var inte helt klart när intervjuerna gjordes). Dessa resultatenhe-
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ter skulle vara nollbudgeterade och därmed tvingas finansiera sin verksam
het med intäkter från checkarna. 

Systemet med välfärdscheckar infördes successivt inom flera sektorer i 
kommunen. Förutom äldreomsorgen, som granskas här, stod också barn
omsorg och skola på programmet. När det gällde äldreomsorgen tillkom en 
tredje komponent inom hemtjänsten, nämligen en variant på beställar-
utförarmodellen. Inom detta område ville man separera rollen som bestäl
lare, här i betydelsen biståndsbedömare, och rollen som utförare, här 
arbetsledare för hemtjänstgrupper. Dessa två roller hade tidigare kombine
rats i en tjänst - hemtjänstassistenten. Nu bröt man upp detta och skapade 
två tjänster, en som biståndsbedömare och en som arbetsledare. 

Utifrån denna övergripande beskrivning av förändringsidéen ska vi nu 
gå över till att beskriva det konkreta genomförandet. Hur långt har man 
kommit när det gäller förverkligandet av de tre områdena - konkurrens, 
prestationsersättning (servicecheckar) och beställarutförarmodellen? 

Under 1992/93 närmade man sig successivt ett genomförande av dessa 
förändringsidéer. När detta skrevs hade tre av fyra områdesförvaltningar 
gått över till nämnda beställar-utförarmodell. Det slutgiltiga beslutet att gå 
över till prestationsersättning hade dock inte fattats, utan skjutits framåt 
under 1992-93. Införandet var fastställt till l:a januari 1994. 

När det gäller själva kundvalssystemet är checkarna redan upptryckta 
och distribuerade till områdesförvaltningarna, alternativa producenter av 
hemtjänst är klara och godkända av kommunen och systemet för att beta
la de godkända alternativen är också klart. Biståndsbedömarna upplyser 
vårdtagarna om möjligheterna att utnyttja checkar för att betala någon 
annan än kommunens hemtjänstenheter. Fram till våren 1994 var det dock 
få som utnyttjat möjligheterna att använda checkarna. I några enstaka fall 
har checkar delats ut när det gäller städningen inom ramen för hemtjänsten. 
Man har i dessa fall anlitat ett städbolag som tidigare arbetat på entrepre
nad åt kommunen. 1992-93 ägnades i övrigt åt förberedelser, informations
arbete och utbildning. 

Inte minst informationsarbetet har spelat en viktig roll för att föra ut 
retoriken kring det aktuella omorienteringsprojektet. En genomgång av de 
senaste årgångarna av personaltidningen Nackaspegeln visar att mycket 
utrymme ägnats åt att beskriva det nya systemet med checkar och konkur
rensutsatta resultatenheter. Man har vidare använt direkt, skriftlig informa
tion till de anställda, i form av broschyrer. Vidare har man haft muntliga in
formationstillfällen där kommunledningen berättat om det nya systemet. 
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När det gäller äldreomsorgen har en projektgrupp utvecklat checksys
temet för äldreomsorgen, samt lagt ett förslag till organisering i resultaten
heter. Projektgruppens förslag ansluter till de tillämpningsanvisningar kring 
checksystem inom hemtjänsten kommunstyrelsen antog under 1992. 

Projektgruppen redovisar en principmodell över hur den nya äldre
omsorgen ska organiseras kring ett checksystem. Man bygger där på den upp
delning i myndighetsutövning och produktion som tidigare nämnts. Produk
tionsdelen ska ligga inom ett resultatområde för äldreomsorg, där man orga
niseras i olika produktionsenheter - hemtjänst, särskilt boende och service. 

Projektgruppen redovisar också en tidsplan där man bl.a. anger 1 april 
1993 som start för det fullständiga kundvalssystemet. Detta har dock skju
tits på framtiden (nu anges istället 1 jan. 1994 som startdatum). Vidare 
säger man att resultatenheterna ska ha tagit fram affärs- och verksam
hetsidéer till 1 april 1993. Detta har heller inte skett, möjligen beroende på 
att det är oklart vilka resultatenheterna egentligen är. Åtminstone är 
verksamhetsföreträdare osäkra på hur dessa ska avgränsas. I den skrift som 
projektgruppen tagit fram talas om fyra resultatenheter för hela kommu
nen, där dessa sammanfaller med det som benämndes resultatområden. För 
vart och ett av dessa områden ska en produktionschef utses, vilket heller 
inte har gjorts. 

Föreställningar kring omorienteringsprojekten 

Tema I: Den decentraliserade organisationen 

Tankarna bakom det första av de två stora omorienteringsprojekten, För
del Nacka, har slagit igenom i stora delar av organisationen. Föreställ
ningarna är här tämligen homogena, åtminstone ut till områdesförvaltning
arna. Tre huvudbegrepp kopplas till Fördel Nacka - decentralisering, dele-
gering och målstyrning. Ett genomgående tema är att Nacka är en starkt 
decentraliserad organisation. Kommunledningen, både politiskt och admi
nistrativt, beskriver Nacka som en kommun som målmedvetet satsat på att 
skapa en decentraliserad förvaltningsstruktur. 

Det kanske intressantaste är att vi har en mycket starkt decen
traliserad organisation, med mycket självständiga förvaltningar och 
med eget budget-, personal- och verksamhetsansvar. 
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Temat att Nacka är en starkt decentraliserad organisation stödjer man med 
en omfattande kritik av den tidigare organisationsmodellen. Denna upp
fattades som centraliserad, detaljstyrd och allmänt trögrörlig. Med hjälp av 
den nya, decentraliserade områdesorganisationen och en satsning på mål
styrning skulle detta avhjälpas. 

I samband med detta lyfter kommunledningen också fram målstyr
ningen som viktig i samband med decentraliseringen. Föreställningen är att 
målstyrning ska vara ett medel för att uppnå decentralisering. Inställning
en till målstyrning är dock en punkt där de olika nivåerna skiljer sig åt. Ute 
på områdesförvaltningarna är man mer kritiska till målstyrningen. Man 
menar att det varit svårt att få denna att fungera. Tanken bakom målstyr
ningen delar man dock. 

En viss kritik av kommunledningen förekommer också från om
rådesförvaltningarna när det gäller tidsaspekten. Man menar att man inte 
hunnit få den gamla organisationen att fungera, en kritik som också delas 
av nästa nivå (avdelningschefsnivån). Man anser att projektet inte hunnit 
sätta sig ordentligt förrän det nya kundvalssystemet aktualiserades. Det är 
dock inte Fördel Nacka och idéerna bakom detta projekt i sig som kritise
ras, utan snarare genomförandet av projektet. Man menar att decentralise
rings- och målstyrningstankarna tar lång tid att förankra hos personalen 
och att det därför är olyckligt att det nya omorienteringsprojektet genom
fördes allt för snart efter Fördel Nacka. Med detta förbehåll klassificeras 
flera utsagor från områdesledningen som negativa, men då endast till 
genomförandet. 

Jag tyckte inte man fick lugn och ro att pröva det här arbetssättet 
förrän man började prata om en ny organisation - det här med 
checksystem och kundval. 

Det är det jag känner att fan att man inte fick jobba i det här lite 
längre. 

I övrigt är inställningen till Fördel Nacka mycket positiv, vilket är föga för
vånande mot bakgrund av den starka roll som både områdeschefer och av
delningschefer fått i och med projektet. Områdeschefen i Fisksätra/Salt-
sjöbaden (F/S) ä r förvaltningsmässigt, liksom områdescheferna i de andra 
områdena, direkt underställd kommundirektören. Detta är en konsekvens 
av Fördel Nackaprojektet, där de fyra områdesorganisationerna tillska
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pades. Det innebär att områdescheferna givits en stark roll i den nya områ-
desbaserade organisationen. I F/S tillträdde den nuvarande områdeschefen 
under 1992 och fanns således inte med vid utvecklings- och det tidigare 
genomförandearbetet (åtminstone inte i rollen som områdeschef). 

Det visar sig nämligen att områdescheferna var mycket aktiva i Fördel 
Nacka-projektet. Man spelade en aktiv roll i genomförandet av projektet. 
Detta har påverkat språkbruket kring detta projekt. Man delar i stora styck
en ledningens begreppsanvändning - decentralisering, delegering och mål
styrning. Inriktningen är dock mer fokuserad mot ledarskapsfrågan. Någon 
avgörande brytning mot kommunledningens föreställningar kring temat att 
Nacka är en decentraliserad organisation är det alltså inte. Det är snarare 
frågan om klargöranden och detaljanmärkningar. 

I beskrivningarna av Fördel Nacka är avdelningscheferna för äldreom
sorgen tämligen konsistenta med de utsagor som ges från områdeschefer 
och kommunledning. Det är framförallt målstyrningen som lyfts fram. 
Inställningen är också, förutom ovanstående kritiska anmärkningar, posi
tiv till tankarna bakom Fördel Nacka. 

Företrädare för båda fackförbunden (SKAF och SKTF) har suttit med i 
utredningsarbetet kring de aktuella omorienteringsprojekten. När det gäl
ler Fördel Nacka ses detta som en decentraliseringssatsning. Från fackför
bundens sida trycker man speciellt på att ansvar och befogenheter skulle ut 
så långt som möjligt på arbetsplatserna. I den bemärkelsen ser man projek
tet som positivt - åtminstone vad gäller ambitionen. 

Det var mycket som var bra i Fördel Nacka och det var livsviktigt 
att man gjorde den här organisationsförändringen. 

Däremot är man mer negativ till själva genomförandet. En viktig punkt av 
kritik känns igen från områdesförvaltningen - att det går för snabbt. 

Nu är det nytt som är på gång igen. Man känner att man hinner inte 
sätta sig i den nya organisationen förrän det blir något nytt. 

Denna kritik stöds med en argumentation som går ut på att personalen blir 
förändringstrött. Kritiken riktar sig dock inte så mycket mot Fördel Nacka 
som mot det nya kundvalssystemet. Det kommer för mycket förändring på 
en kort tid för att man ska kunna upprätthålla ett engagemang. Nära kopp
lat till detta ligger också en kritik av bristande utbildning inför och under 
Fördel Nackaprojektet. 
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Men det är ju det här med att man inte har hunnit med att utbilda 
folket och det är det vi tycker är lite skrämmande. 

Ute bland arbetsledare, hemtjänstassistenter och föreståndare är bilderna 
av decentraliseringstemat mer svävande. I intervjuerna finns inga direkta 
referenser till Fördel Nacka, eller ens till decentralisering. I F/S talar man en 
hel del om satsningen på resultatenheter - ett arbete som påbörjades i an
slutning till Fördel Nacka. Diskussionen kring resultatenheter glider dock 
samman med det nya kundvalssystemet, genom att man också där talar om 
att man går mot mer renodlade resultatenheter. Man anser att det är posi
tivt att man fått ett ökat budgetansvar (gäller inte minst de som blivit arbets
ledare i det nya kundvalssystemet). Personalkategorin får därför inga note
ringar i tabellen nedan. 

Ute på arbetsenheterna, slutligen, är föreställningarna kring decentrali
seringstemat grumliga, och i viktiga stycken rentav negativa. En allmänt 
företrädd åsikt är att man inte berörs av decentraliseringstankarna, vilket 
för övrigt karaktäriserar det allmänna förhållningssättet till andra nivåer 
(inklusive arbetsledningen). Man skapar därvid en tydlig distans till kom
munledningen, till vilken man räknar alla nivåer ovanför den egna. 

Decentralisering som tema är kanske mest intressant för tjänstemanna
sidan. Från politiskt håll är det helt andra teman som förs fram. Det tycks 
som man lämnat Fördel Nacka-projektet bakom sig, och nu griper tag i det 
nya projektet - kundvalssystemet. 

Temat om den decentraliserade organisation har utan tvekan fått ett 
starkt genomslag på flera nivåer i o rganisationen. Det märks inte minst på 
inställningen som överlag är mycket positiv. Man ser decentralisering som 
något nödvändigt, och också önskvärt. Mer intressant att konstatera är 
kanske att Fördel Nackaprojektet också fått ett genomslag i f öreställning
arna på de flesta nivåer. De flesta hänvisar till omorienteringsprojektet när 
man talar om decentralisering. 

Det är dock intressant att konstatera att två nivåer inte berör temat, mer 
än mycket indirekt. En tolkning av detta kan vara att Fördel Nacka i myck
et var inriktat mot ledningsnivåerna och i mindre utsträckning berört 
arbetsenheter och hemtjänstassistenter/arbetsledare. Det nya omoriente-
ringsprojekt berör dessa två nivåer på ett mer konkret sätt, varför före
ställningarna möjligen är mer koncentrerade till de två följande ternana. 

Föreställningarna är väl spridda (om än inte i samma utsträckning som 
de övriga ternana) och tämligen homogena i organisationen. En viktig för
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klaring till detta är det omfattande informationsarbete som lades ned i sam
band med genomförandet. Det organisatoriska lärandet har i mycket for
mats av det språkbruk som återfinns i broschyrer och annat informations
material. 

Ett annat sätt att tolka denna föreställningsmässiga homogenitet är att 
Fördel Nackaprojektet inte konfronterats med några egentliga avvikande 
föreställningar. Fördel Nackaprojektet ansluter, i sina grundtankar, till en 
vidare trend i svenska kommuner under 1980-talet, en trend som i mycket 
handlar om att bryta den byråkratiska och centraliserade trend som präglat 
svenska kommuners utveckling. Temat att skapa en decentraliserad organi
sation kommer med andra ord inte i konflikt med något etablerat system av 
föreställningar. 

Det organisatoriska lärandet har därmed kommit att handla mindre om 
att förändra grundläggande föreställningar och mer om att lära sig arbeta 
med tekniker som målstyrning och resultatenheter. 

Frekvens Sakinnehåll Inställning 
Positiv Negativ 

Politiker & kommunledning 8 7 1 

Områdesledning 24 17 7 

Hemtjänstass. & arbetsledare 

Fackrepresentant 17 10 6 1 

Arbetsenheter 

Tabell 5. Sammanställning av utsagor kring tema 1. 

Tema 2: Att skapa valfrihet for kunderna 

I det borgerliga fyrklöverprogrammet nämns för första gången det som ska 
bli det nya stora omorienteringsprojektet - kundvalssystemet. Den politis
ka ambitionen är att åstadkomma en valfrihetsrevolution i kommunen. Val
friheten benämns också kundval, vilket också är beteckningen på det aktu
ella omorienteringsprojektet. Denna valfrihetsreform stödjer ledningen 
med en massiv argumentation och en rad påståenden. Det nya kundvals-
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systemet ska, säger man, säkra valfriheten, förbättra servicen, sänka kost
naderna och minska köer. Dessutom kommer förändringarna att verka sti
mulerande på de anställda, inte minst på den stora kategorin kvinnliga 
anställda (sic!). 

I huvudsak är det tre politiska mål som formuleras kring kundvals-
systemet. Det första målet är att öka valfriheten. För det andra ska syste
met leda till en högre effektivitet, genom ett bättre hushållande med resur
ser. Slutligen ska systemet stimulera till konkurrens, vilket närmast ses som 
ett mål bland politiker. Här är det valfriheten som står i blickfokus. 

I de politiska dokumenten, men också bland ledande tjänstemän, ger 
man uttryck för starka föreställningar kring valfriheten för kunderna, före
ställningar som närmast har karaktären av mål eller visioner. I många fall 
har föreställningarna kring temat också en stark emotionell prägel. Det gäl
ler inte minst valfriheten, som betraktas som ett grundläggande värde bland 
politiker och ledande tjänstemän. Denna emotionella prägel märks på 
påståenden som ibland antar en närmast profetisk karaktär. 

Ett fritt samhälle bygger på fria och ansvarstagande medborgare. 

Makten till folket tycker alla är bra. 
Människornas medborgarroll kompletteras här med rollen som 
självbestämmande och ansvarstagande "kund" när det gäller verk
samheter som har karaktär av individuell service. 

Det är föga märkligt att ledningen är positivt inställd till det aktuella omo-
rienteringsprojektet. Intressant att notera är att denna positiva inställning i 
viktiga stycken handlar om grundläggande värden. Det handlar t.ex. om det 
grundläggande värdet valfrihet. Argumentationen bygger på föreställning
en att valfrihet är bra - vem vill ha mindre valfrihet när man kan få mer. 
Det kan då, som kuriosa, nämnas att man inte gått ut och frågat brukarna 
om man vill ha denna valfrihet. 

Den ökade valfriheten, som man tänker sig ska bli fallet av det nya 
kundvalssystemet, förs på olika sätt ut till brukare, men också till den egna 
personalen. När det gäller personalen hänvisar man också till valfriheten 
som ett grundläggande mål med projektet. Så långt har alltså ledningens 
intentioner trängt ut. Däremot varierar inställningen till valfriheten mellan 
olika aktörsgrupper. Allmänt ökar kritiken ju längre ut i organisationen 
man kommer. 
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Föreställningarna kring valfrihetstemat är väl spridda hos olika aktörs
grupper. I de flesta intervjuer som gjorts hänvisar man till ledningens mål
sättningar med kundvalssystemet, där ett framstående sådant är att man vill 
öka valfriheten för kunderna. Det kan dock märkas ett inslag av ironi när 
man talar om detta mål. Man är i vissa stycken negativ till valfrihetsfrågan. 
Denna negativa inställning kan närmast formuleras som ett mottema. 

Den emotionella inställningen till kundvalssystemet, som man uppfat
tar det, präglas starkt av en rad praktiska frågeställningar kring genomfö
randet. Å ena sidan refererar man till ledningens visioner om valfrihet och 
konkurrrens, och å andra sidan lyfter man fram en rad praktiska problem. 
Denna dubbelhet åskådliggörs i följande citat från områdesledningen: 

Principiellt är det bra naturligtvis... Grundtanken är bra, men hur 
det sen fungerar i praktiken är lite annat. En stor del av dom som är 
i behov av hjälp är ganska förvirrade, dom är uppe i en hög ålder 
och kan kanske inte själva välja. 

Detta mottema återkommer på alla nivåer från områdesledning och ut till 
vårdbiträdesgrupper. Ett ytterligare uttryck för detta mottema finner vi hos 
hemtjänstassistenter och arbetsledare. Föreställningsmässigt står man 
mycket nära områdesledningen. Detta till trots finns ett inslag av fatalism i 
föreställningarna. Det är inte lika positivt laddat med valfrihet. Det kan 
t.ex. heta: 

Men sen blev det inte så mycket valfrihet, utan det är kommunen ändå 
som har bestämt av vilka man ska kunna köpa dom här tjänsterna. 

Samtidigt kan man dock sakligt beskriva hur valfriheten är tänkt att reali
seras. Man kopplar dock valfrihetstemat till den uppdelning av hemtjän-
stassistentrollen som görs. Man argumenterar för att kommunen inte ska 
bestämma vem som ska leverera tjänsten, utan endast besluta om omfång
et. Principen är, säger man, att kunderna ska ges en valfrihet. 

Om man nu tittar på hemtjänst, är man i behov av hemtjänst och 
blivit bedömd det, ska man själv kunna välja vem man vill köpa den 
här tjänsten av. 

Från både SKAF och SKTF:s sida är man ense om att kundvalssystemet 
handlar om kunderna. Man riktar dock in sig på vad man kallar ett onödigt 
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byråkratiskt sätt att åstadkomma valfriheten. Man menar åtminstone att 
valfriheten kan åstadkommas utan svårhanterliga administrativa system. 

Jag håller ju inte med dem riktigt om det. Jag tycker man skulle 
kunna ha en valfrihet som man kan bruka ändå utan att ha de här 
checkarna. 

Ute hos vårdbiträdesgrupper, slutligen, förstärks den negativa inställningen 
till valfrihetstemat. Ett mycket påtagligt intryck vid intervjuerna är bristen 
på information. Man har svårt att förstå vad förändringarna går ut på. En 
starkt företrädd föreställning är att det egentligen inte blir så stora förän
dringar. Man beskriver kundvalssystemet som kejsarens nya kläder. Valfri
heten, säger man, har man haft redan tidigare. 

Jag tycker det verkar absurt. Det enda som är nytt är checkarna. Det 
har funnits valfrihet inom städningen. 

Det är ingen tvekan om att valfrihetstemat har väckt starka reaktioner 
bland aktörer i kommunen. Dessa reaktioner har pendlat mellan mycket 
positiva och mycket negativa. Reaktionerna har fått sin näring från en täm
ligen omfattande ledningsretorik. Temat är därför väl spritt bland de olika 
aktörsgrupperna. Man har uppfattat intentionerna bakom kundvalssyste
met - att skapa valfrihet för kunderna. I den meningen är föreställningarna 
också homogena. 

Mot denna homogenitet i föreställningarna i sakbeskrivningen står en 
betydande heterogenitet i inställningarna. Politiskt har frågan om valfrihet 

Frekvens Sakinnehåll Inställning 
Positiv Negativ 

Politiker & komm unledning 14 8 4 2 

Områdesledning 47 31 9 7 

Hemtjänstass. & arbetsledare 42 26 10 6 

Fackrepresentant 29 10 1 18 

Arbetsenheter 10 4 1 5 

Tabell 6. Sammanställning av utsagor kring tema 2. 
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en stor betydelse, vilket återspeglas i mycket positiva föreställningar kring 
temat. De övriga nivåerna, från områdesledning ut till vårdbiträdesgrupper, 
uppvisar en provkarta på olika problem och negativa uppfattningar kring 
valfrihetst 

Tema 3: Konkurrens ger ökad effektivitet 

Det tredje och sista temat handlar om att öka effektiviteten genom att utsät
ta de egna arbetsenheterna för konkurrens. I det nya kundvalssystemet har 
konkurrenstemat byggts in genom att kunderna, inom t.ex. hemtjänsten, 
har möjlighet att välja mellan ett antal olika producenter. Kommunens egna 
arbetsenheter, som ska bli prestationsersatta, tvingas då konkurrera om 
kundernas val. Kring konkurrenstemat uppvisar man, på olika nivåer, en 
rad olika föreställningar kring både sakinnehåll och inställning. 

Från kommunledningens sida drivs frågan om konkurrens mycket hårt. 
Ambitionen är att kommunens olika arbetsenheter ska konkurrensutsättas 
för att därigenom öka effektiviteten. Där är man överens mellan ledande 
tjänstemän och politiker i den borgerliga fyrklövern. I det borgerliga fyr-
klöverprogrammet heter det att: 

Offentlig finansiering av service ska skiljas från produktionen. Den 
kan sedan utföras av enskilda, kooperativa och offentliga produ
center i konkurrens med varandra. 

Från tjänstemannahåll kopplas kundvalssystemet mycket tydligt till hus
hållningen med resurser. Genom att utsätta de egna producenterna för kon
kurrens ska dessa tvingas effektivisera sin verksamhet och därmed öka 
verkningsgraden. Bakom denna kausala förklaring ligger en enkel logik. 
Genom att den enskilda arbetsenheten inte kan vara säker på att få en order, 
måste man kunna erbjuda en högre kvalitet än konkurrenterna. Eftersom 
man inte kan priskonkurrera (se fallbeskrivningen ovan) så kan man bara 
höja kvaliteten. Därmed ökar verkningsgraden - man får ut mer för samma 
summa pengar. 

Konkurrens är ett nyckelbegrepp som ofta återkommer hos ledande 
tjänstemän när man ska förklara kundvalssystemet. Man är mycket noga 
med att betona att konkurrensen ska ske på lika villkor, dvs. att kommu
nens resultatenheter inte gynnas på ett otillbörligt sätt. Man uppvisar ett 
starkt emotionellt engagemang i denna sakfråga. 
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Ska det fungera med vad vi som kommun menar med fri konkurrens 
på lika villkor; då ska man följa vissa spelregler. Har man då inte 
grejat det blir det inte något bra. 

Det håller på att utvecklas nya föreställningar hos kommunledningen om 
acceptabla beteenden i den egna organisationen. De nya beteendenormerna 
är i mycket influerade av ett näringslivsorienterat språkbruk. Man talar om 
arbetsenheterna som små, konkurrensutsatta företag, som arbetar inom 
ramen för en större koncern (dvs. kommunen). 

Det lilla, flexibelt fungerande, företaget står som ett livskraftigt ideal 
hos ledningen. Det innebär också en kraftfull kritik mot den gamla organi
sationen, som man beskriver som stel och trögrörlig. 

Dom här lite mindre enheterna, inbillar jag mig, känner av mycket 
snabbare och är rörligare i ett sånt här system och kommer också att 
kunna anpassa sig efter ändrad efterfrågan mycket effektivt. 

I likhet med valfrihetstemat präglas även detta tema av en stark retorisk 
klang. Konkurrens blir då, i l ikhet med valfrihet, ett grundläggande värde 
som knappast behöver ifrågasättas. Föreställningarna kring konkurrens är 
därmed fokuserade kring principer snarare än konkreta åtgärder. Det är 
därför oklart hur konkurrensen egentligen ska åstadkommas. Mest konkret 
är man när man talar om äldreomsorgen och hemtjänstcheckarna, där man 
ju licensierat ett antal fristående bolag att konkurrera med kommunens 
egen hemtjänst (även om detta utnyttjats i m ycket liten omfattning). 

Bland övriga aktörsgrupper som studerats florerar en rad olika före
ställningar kring konkurrenstemat. Hos områdesledningen kopplar man 
konkurrens till den uppdelning av hemtjänstrollen som gjorts. Argumenta
tionen handlar då i m ycket om en effektivisering, men också om att säker
ställa konkurrensen internt. 

Det här systemet där man delar upp det så är bra, för man tydliggör 
rollerna mera, samtidigt som det blir en intern konkurrens mellan 
dom som förut har varit kollegor. 

En annan viktig del av konkurrenstemat som förs fram av områdes
ledningen är att man går från en traditionell budgetstyrning till presta
tionsersättning. På frågan vad det nya kundvalssystemet går ut på svarar 
områdeschefen på följande sätt: 
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Det går ju ut på att istället för att pengarna ska fördelas ut uppifrån, 
typ anslagsmodell, så ger vi makten eller pengarna eller valmöjlig
heten till marknaden, till kunderna. Så dom väljer och i och med 
deras val så får du pengar till barnstugan. 

I det här fallet är det prestationsersättningen som står i fokus av beskriv
ningen. Vi ska då komma ihåg att prestationsersättningen inte infördes för
rän 1/1 1994 (intervjun är gjord hösten 1992). 

På avdelningschefsnivån beskrivs kundvalssystemet istället i termer av 
konkurrens och valfrihet. Organisatoriskt redogör man för systemet i ter
mer av en beställar-utförarmodell (uppdelningen mellan biståndsbedömare 
och arbetsledare inom hemtjänsten). 

Beställar- och utförarmodell kallar man det för, att kommunen har 
kvar den här myndighetsbiten, gör bedömningar utifrån social
tjänstlagen, att man sen lämnar över till kunden att välja vem man 
vill ska utföra det här. 

Det är tydligt att konkurrenstemat kopplas till den egna verksamheten och 
de delar som påverkas mest. För områdeschefen, som har det ekonomiska 
ansvaret för områdesförvaltningens verksamhet, är det naturligt att lyfta 
fram de ekonomiska konsekvenserna (övergången till prestationsersättning). 
Inom äldreomsorgen är uppdelningen av hemtjänstassistentens sysslor den 
mest påtagliga förändringen (åtminstone under den studerade perioden). 
Det är via denna uppdelning som systemet är tänkt att fungera - bistånds
bedömare delar ut checkar och arbetsledare ansvarar för de konkurrensut
satta resultatenheterna. 

En betydande oenighet finns vad gäller tidsperspektivet - är man kon
kurrensutsatt eller är man det inte. Kommunledningen talar om konkurrens 
i presenstermer - systemet är redan infört. Från områdesledning och ut till 
vårdbiträdesgrupper är man mer benägen att tala om konkurrens i futurum 
- det är något som kommer i framtiden. Vissa aktörer delar dock kom
munledningens bild. Det är dock frågan om enstaka aktörer. 

Poängen med det är i första hand att anpassa det för en eventuell 
förändring av omvärlden som är på gång. Vi är konkurrensutsatta 
redan nu. Det är det ena, sen är det det att effektivisera verksam
heten. Det finns klara vinster i att göra det. 
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Det är dock viktigt att påpeka att områdesledningen inte är uttalat negativ 
till konkurrenstemat. Man är snarare stimulerad av konkurrensen. Det 
ideal kring det lilla företaget som förmedlades av kommunledningen har 
också slagit synbar rot hos områdesledningen. Så här kan det t.ex. heta i en 
diskussion kring kundvalssystemet inom barnomsorgen: 

Man jobbar järnet där nere. Självklart. Har du för lite barn måste 
du göra något, antingen sno ungar från någon annan barnstuga eller 
gå ur vissa lokaler eller ha färre personal. 

Mer negativ till konkurrensen är man dock hos övriga aktörsgrupper. Den 
negativa inställningen märks inte minst hos de olika fackförbunden. När 
man beskriver det nya kundvalssystemet lyfter man fram ledningens tal om 
konkurrens. Just konkurrensbegreppet återkommer ofta i båda fackens 
(SKAF &c SKTF) beskrivningar av systemet. Man uppfattar det som en cen
tral intention från ledningen att efterlikna en privat marknad och att vill
koren för privat och offentlig produktion ska vara lika. 

Denna negativa grundinställning till konkurrens stödjer man med en rad 
olika argument. Dessa handlar bl.a. om att den kommunala personalen inte 
har samma möjligheter att konkurrera som de privata företagen, att det 
leder till försämringar av servicen och att det leder till fördyringar för kun
derna. Man har vidare svårt att se varför kundvalssystemet skulle ge de 
önskade effektiviseringarna. Man klagar i det sammanhanget på bristfälligt 
beslutsunderlag. Det kanske viktigaste argumentet mot det nya systemet 
handlar om en av fackens huvuduppgifter - att värna om medlemmarnas 
intressen. Ett viktigt sådant intresse är givetvis att ha en trygg sysselsättning 
och här ser man en konflikt med ledningens ambitioner att rationalisera. 

Vi ser en fara i det här med konkurrensen och hur det blir. Vi har 
redan nu föreståndare på dagis som ringer hit och säger att de måste 
säga upp personal för att de inte kommer att ha råd. 

Föreställningarna hos företrädarna för de båda fackförbunden fokuserar i 
mycket effekterna av ledningens konkurrensidé. Man är orolig för konse
kvenserna av att utsätta de egna arbetsenheterna för konkurrens. Föreställ
ningarna är mycket emotionellt präglade, speciellt i de fall man är negativ. 
Man har svårare än de tidigare beskrivna nivåerna att se fördelar med det 
nya kundvalssystemet. 
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Kundvalssystemet är tänkt att leda till stora förändringar för arbetsen
heterna och deras arbetsledare. Dessa ska prestationsersättas och utsättas 
för konkurrens. Det är mot den bakgrunden intressant att konstatera att 
man har vaga föreställningar om det nya sättet att arbeta. Man talar om att 
man ska få betalt via checkar i framtiden. Hur man ska kunna konkurrera 
med de privata företagen är dock vagare. Man säger t.ex. att man måste ut 
och sälja sig själv. Det är mer av diskussioner än konkreta handlingsplaner. 
På den direkta frågan hur man ska kunna konkurrera kan det t.ex. heta: 

Idag vet jag inte om det är så mycket. Vi bar inte gått ut med nåt än, 
så långt har vi inte hunnit, men vi pratar om det i alla fall. 

Ett grundproblem i sammanhanget är kommunledningens beslutsordning. 
När intervjuerna görs vet man inte om det kommer att bli prestationser
sättning. Man vet heller inte hur stora resultatenheterna kommer att bli. Det 
innebär att diskussionerna präglas av ett stort mått av osäkerhet. 

Man har också svårt att se hur konkurrensen ska kunna fungera. Man 
pekar t.ex. på att de företag som är godkända än så länge endast erbjuder 
städhjälp, och alltså lite omvårdnad. Detta förklarar man på följande sätt: 

Det finns för få firmor än så länge som har anmält sig för det. Sen 
är det så här uppe i Fisksätra att vårdbiträdena ... de är inarbetade i 
området. 

Ute hos vårdbiträdesgrupperna, slutligen, är de sakliga föreställningarna kring 
konkurrensen mycket grumliga. Man ger trots det uttryck för starka negativa 
föreställningar. Den negativa grundinställningen stödjer man med en rad påstå
enden, som i mycket handlar om ett ekonomiskt tänkande inte får bli för starkt 
inom vården. Ett viktigt påstående handlar om syftet med privat verksamhet. 

Tanken med en firma är att man ska tjäna pengar. För att göra detta 
måste man jobba fortare. 

Det finns här ett starkt engagemang för kvaliteten i omsorgen och att denna 
kan bli lidande med konkurrensen. Ett viktigt tema i anslutning till detta är 
att tiden för omvårdnad, att t.ex. gå ut på en promenad med vårdtagarna, 
har skurits ned successivt. Man kopplar ihop kundvalssystemet med ytter
ligare försämringar därvidlag. Ett vårdbiträde uttryckte det som att dom 
(dvs. ledningen) vill att vi ska springa snabbare. 
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Sammanfattningsvis är konkurrens ett tema som engagerar de allra fles
ta. Föreställningar kring konkurrens är väl spridda hos alla aktörsgrupper. 
I sakbeskrivningarna av vad temat går ut på - hur konkurrensen egentligen 
ska realiseras - finns dock betydande oklarheter och skilda betydelseangiv-
ningar. Föreställningarna kring vad konkurrens betyder i det aktuella om-
orienteringsprojektet är därmed heterogena. En rad olika betydelser har 
beskrivits ovan. Konkurrensen har bl.a. kopplats till resultatenheterna, till 
prestationsersättningen och till uppdelningen av hemtjänstassistentrollen. I 
relation till kommunledningens föreställningar kring konkurrenstemat 
finns alltså stora avvikelser hos de andra aktörsgrupperna. 

Dessa avvikelser blir mycket tydliga när vi går över till inställningen till 
konkurrens. Allmänt sett ökar de negativa föreställningarna ju längre ut i 
organisationen man kommer, för att kulminera hos hemtjänstassistenter-
/arbetsledare, fackförbunden och arbetsenheterna. Hos dessa aktörsgrupp
er formuleras starka motteman, där grundtemat är att konkurrens är skad
ligt på olika sätt. 

Frekvens Sakinnehåll Inställning 
Positiv Negativ 

Politiker & komm unledning 15 8 6 1 

Områdesledning 11 9 2 

Hemtjänstass. & arbetsledare 37 26 6 5 

Fackrepresentant 6 3 3 

Arbetsenheter 4 3 1 

Tabell 7. Sammanställning av utsagor kring tema 3. 

Homogenitet och spridning i Nacka kommun 
- en analys av lärandet 

I Nacka kommun är det tre teman som är aktuella. Det är en decentralise
rad organisation, att skapa valfrihet för kunden och att skapa konkurrens. 
Föreställningarna i Nacka överensstämmer väl med bilden man får från 
Solna och Botkyrka kommun. Det finns något tema som är relativt homo
gent medan de övriga karaktäriseras av stor heterogenitet både med avse
ende på innehåll och inställning. 
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Det tema som är relativt homogent i Nacka är temat som rör en decen
traliserad organisation. I projektet Fördel Nacka är det tre begrepp som är 
centrala, decentralisering, delegering och målstyrning. Dessa används på ett 
likartat sätt i hela organisationen. En förklaring till det kan vara dels det 
omfattande informationsarbete som ägt rum och dels att decentralisering 
ligger i tiden. Detta innebär att föreställningarna kring Fördel Nacka inte 
bryts mot tidigare rådande föreställningar i organisationen. 

Föreställningarna är inte lika homogena när det gäller det andra temat. 
Temat behandlar valfrihet för kunderna. Flera aktörsgrupper har svårt att 
förstå vad förändringen går ut på. De ifrågasätter om det överhuvudtaget 
blir någon reell förändring. Även inställningen till förändringen är mer hete
rogen. Det finns både aktörsgrupper som är mycket positiva, framförallt 
ledningen, och aktörsgrupper som ställer sig mycket kritiska. Hos de fack
liga företrädarna finns många kritiska utsagor. De anser att ledningen har 
valt en allt för byråkratisk väg för att uppnå frihet. Innehållet i föreställ
ningarna kring valfrihet överenstämmer dåligt mellan de olika aktörsgrup
perna. Ett exempel på det är hur begreppet kundval används av de olika 
aktörsgrupperna. Detta begrepp finns det en mängd olika tolkningar av i 
organisationen. Begreppet tolkas som en frihetsreform, som ett nytt styr
system och hos vissa aktörer som en förändrad, intern rollfördelning. 

På liknande sätt förhåller det sig med det tredje temat, nämligen kon
kurrens. Det finns en mängd olika tolkningar av begreppet konkurrens, vil
ket tyder på en heterogenitet i föreställningarna. Exempelvis ser man att led
ningen kopplar konkurrensbegreppet till principerna för konkurrens. Led
ningen för områdeskontoret däremot diskuterar det utifrån uppdelningen 
av hemtjänstrollen. Där kommer också diskussioner fram om övergången 
från budgetstyrning till prestationsersättning. Detta visar på hur olika 
aktörsgrupper lägger olika innebörd i begreppet. Tidsperspektivet är en 
annan intressant iakttagelse man kan göra kring detta tema. Ledningen 
talar om konkurrens i presenstermer medan de övriga tar upp det i futurum. 

Spridningen av de tre ternana är god. Tema 1 kan uppfattas som mindre 
spritt än de övriga ternana, men man bör där vara medveten om att utsagor 
kring den decentraliserade organisationen blandas samman med utsagor 
kring kundvalssystemet. Föreställningarnas heterogeniteten är dock stor. 
Detta gäller framförallt de två senare ternana, dvs. valfrihet och konkurrens. 
Föreställningarnas heterogenitet gäller både innehållet och inställningen. 

En förklaring till att tema ett skiljer sig från de övriga är att detta tema 
inte är lika nydanande till sin karaktär. Det är här inte frågan om en förän-
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dring av det rådande systemet av föreställningar. Detta tema har också på
börjats tidigare än de övriga två, vilket innebär att temat har funnits under 
en längre tid. Ur ett lärandeperspektiv är det intressant att kunna konstate
ra att tema ett som inte är lika banbrytande har en större homogentitet både 
med avseende på innehåll och inställning. Det betyder att det finns större 
hinder för att åstadkomma ett lärande i tema två och tre. En förklaring är, 
som nämnts ovan, att det då är frågan om att ändra de befintliga systemen 
av föreställningar. 

1 I figur 8 benämns dessa arbetsenheter. Avsikten är att man successivt ska gå över till ett 
system med självständiga resultatenheter. Beteckningen arbetsenheter speglar dock hur 
organisationen sett ut fram till och med 1993. Det är dessutom oklart vilket omfång de nya 
resultatenheterna kommer att få. Beteckningen arbetsenheter täcker de naturliga arbets
grupper som finns inom äldreomsorgen, t.ex. vårdbiträdesgrupper. 
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Solna kommun 

Bakgrund 

Solna är beläget strax norr om Stockholm. De äldsta spåren av bebyggelse 
i Solna går tillbaka till 400-talet e Kr. Landskapet bestod av en mängd skär
gårdsöar och på en av dem, Solnö, byggdes på 1100-talet Solna kyrka. 
Länge var Solna ett landsortsområde utanför Stockholm. I och med att 
huvudstaden växte så tilldelade Solna mark till Stockholm. Av de alltmer 
stadsliknade delarna Hagalund, Huvudsta och Råsunda bildades år 1943 
Solna stad. Den växte snabbt och i slutet av 1992 hade kommunen 52 000 
invånare. 

Nulägesbeskrivning 

Allmänna data kring den kommunala organisationen, ekonomi och politiska 
forhållanden1 

Solna kommun hade vid 1992 års slut 3 707 personer anställda, mätt i antal 
årsarbetare. Av dessa var 940 personer anställda vid äldreförvaltningen. 
Kommunens ekonomiska resultat, efter skatteintäkter, har börjat återhämta 
sig igen (143 Kr/inv 1992) efter bottenåren 1990 (-1 Kr/Inv) och 1991 (-369 
Kr/In v). Äldreomsorgens bruttokostnader har ökat markant under de senas
te åren 2 671 Kr/inv (1989), 3 452 Kr (1990), 4 109 Kr (1991) och 6 503 
Kr (1992). Antalet personer över 70 år förväntas öka fram till sekelskiftet. 

Kommunens politiska situation ser idag ut enligt följande. Antal leda
möter är 61 stycken. Mandat fördelningen är (20) M, (20) S, (8) Fp, (2 )C, 
(4) V, (3) MP, (2) KDS, (2) Nyd. Kommunen styrs under mandatperioden 
1992-1994 av en fyrpartikoalition, bestående av Moderata Samlingsparti
et, Folkpartiet Liberalerna, Kristdemokratiska Samhällsspartiet och Miljö
partiet de Gröna. 

Den kommunala organisationen - struktur och utvecklingstendenser 

Solna kommun har under de senaste två åren radikalt förändrat sin orga
nisation. En strukturförändring har genomförts där nio nämnder och vid
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hängande förvaltningar skapats. Ambitionen har varit att på ett bättre sätt 
tillvarata varje nämnd och förvaltnings behov. Som en konsekvens av den 
omstrukturerade nämnd- och förvaltningsorganisationen har även kom
munstyrelsekontoren omprövats. Det tidigare stadskansliet, ekonomikon
toret och personalkontoret har ersatts med kommunledningskontoret, 
administrativa kontoret och stadsbyggnadsdivisionen. 

Kommunlednings
kontoret 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelse 

Administrativa 
kontoret 

Stadsbyggnads
kontoret 

Äldrenämnden 

Äldreförvaltning 

Figur 9. Solna stads organisation. 

Övriga nämnder 

Övriga 
förvaltningar 

Kommunledningskontoret ansvarar idag framförallt för lednings-, styr
nings- och uppföljningsfunktionerna i kommunförvaltningen. Det adminis
trativa kontoret ansvarar för funktioner av konsult- och servicekaraktär 
inom området administration. Stadsbyggnadsdivisionen är ansvarig för över
gripande stadsplanering. 

I och med att de olika förvaltningarna i kommunen delades upp gjordes 
även en uppdelning av socialförvaltningen. Den tidigare socialförvaltning
en är numera uppdelad i tre förvaltningar; socialförvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen och äldreförvaltningen. 

Förutom att förvaltningarna delades upp fattades det beslut om att varje 
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förvaltning skulle ha möjlighet att dela upp sin verksamhet i resultatenhe
ter. Syftet med att införa resultatenheter var främst att främja ändamålsen
lig verksamhet för medborgarna. Den skulle också främja ett ökat ansvars
tagande och engagemang hos personalen. 

Omorienteringsprojekt - en övergripande beskrivning 

Solna kommun har under den senaste tvåårsperioden genomfört två större 
omorienteringsprojekt. Det ena var uppdelningen av förvaltningar och 
nämnder och det andra var att erbjuda förvaltningarna möjlighet att dela 
upp verksamheten i resultatenheter. * 

De aktuella omorienteringsprojekten initierades av den borgerliga 
majoriteten (1992-94). Solna kommun har under de senaste åren satt upp 
ett par politiska riktlinjer och program. Dessa riktlinjer innebar: 

- att ekonomin skulle vara i balans inom ramen för nuvarande låga 
skatteuttag. 

- att prioritet skulle ges åt omsorg, vård och utbildning. 

Dessa mål ansågs av ledningen kräva att man i den kommunala verk
samheten genomförde besparingar, stimulerades till förnyelse och utveck
ling genom bl.a. avreglering, avbyråkratisering, målstyrning samt struktu
rella förändringar. 

För att följa dessa riktlinjer har de två omorienteringsprojekten initie
rats. Man har, för det första, valt att genomföra en genomgripande förän
dring av nämnd- och förvaltningsstrukturen. Syftet med förändringen var 
att varje nämnd och vidhängande förvaltning på ett bättre sätt skulle ges 
möjlighet att fördjupa sig i s ina frågor och problem. Tidigare kunde flera 
områden, t.ex. barnomsorg, äldreomsorg och socialvård, finnas i samma 
förvaltning. Detta innebar att vissa områden fick högre prioritet på bekost
nad av andra områden. 

Det andra omorienteringsprojektet syftade till att varje förvaltning skul
le ha möjlighet att dela upp verksamheten och skapa egna resultatenheter, 
vilket dock var frivilligt. Varje förvaltning skulle själv bedöma ifall de hade 
delar av verksamheten som var lämpliga som egna resultatenheter. 

År 1991 togs beslut i kommunstyrelsen om att det skulle bildas en egen 
nämndorganisation för äldrenämnden. Denna skulle sedan kopplas till en 
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egen förvaltning, äldreförvaltningen. Orsaken till detta beslut var framför
allt att: 

- Medborgarna i Solna skulle ha lätt att få kontakt med kommunens per
sonal och beslutsfattare. Den kommunala organisationen skulle vara tyd
lig både när det gällde utförandet och ansvaret för beslut. På det sättet 
tryggade man medborgarnas rätt, insyn och möjlighet att påverka den 
demokratiska processen och verksamheten. 

- Den anställda personalen skulle ha en arbetsorganisation som var så 
enkel och stimulerande som möjligt och som gav förutsättningar för att 
ta eget ansvar och kunna påverka sin arbetssituation. 

- Kommunen skulle vara effektiv med så god och omfattande service som 
möjligt i förhållande till de insatta resurserna. Kommunen skulle också 
kunna ändra sina arbetsuppgifter snabbt, alltefter omständigheterna och 
önskemålen från medborgarna i Solna. 

En annan orsak till att äldreförvaltningen skapades var att Ädelreformen 
trädde i kraft. Detta skedde 1992, dvs. samma år som den nya förvaltning
en skapades. Ädelreformen innebar att kommunerna fick huvudansvaret 
för all äldreomsorg efter att patienterna var medicinskt färdigbehandlade. 
Kommunernas förtroendevalda och tjänstemän fick ansvaret för att bedri
va verksamhet såväl enligt socialtjänstlagen som hälso- och sjukvårdslagen. 
Detta innebar att äldreomsorgen krävde betydande resurstillskott under 
1990-talet. Med det som bakgrund ansåg kommunfullmäktige i Solna kom
mun att det var nödvändigt att koncentrera både förtroendemannaansvaret 
och verkställigheten hos en egen nämnd och en egen förvaltningsorganisa
tion. 

Den politiska nämnden, äldrenämnen, bestod av 9 ledamöter jämte 
ersättare. Nämnden hade ytterst det politiska ledningsansvaret för äldre
omsorgens verksamhet. Skillnaden gentemot den gamla socialnämnden var 
att äldrenämnden fick ett mer sektoriserat ansvar över en verksamhetsgren 
- äldreomsorgen. 

I den nya organisationen hade man också för avsikt att renodla "bestäl-
lar- och producentrollen". Detta handlade om en uppdelning av hemtjän
stassistentens roll, dvs. att det var en person som fungerar som arbetsleda
re och bl.a. ansvarade över personalfrågor, och en som arbetade med bi
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ståndsbedömning. Denna förändring var dock inte fullständigt genomförd 
när intervjustudien genomfördes. 

I den nya äldre förvaltningen fanns det 8 äldreomsorgsenheter (äldre
centra). Enheterna hade eget ansvar för verksamheten, personal och eko
nomi. Dessa enheter var väl spridda geografiskt så att alla medborgare skul
le ha nära till den enhet de hörde till. Varje enhet bestämde metoder, arbets
sätt och organisation utifrån givna mål och avtal. Ekonomi och personal
delegationer till äldreenheterna utarbetades enligt vissa "spelregler" som 
antagits av kommunfullmäktige. 

Äldreenheternas funktion var att fungera som ett centrum i n ärmiljön, 
där olika sorters äldre- och handikappomsorg fanns. Här skulle den enskil
de också få god information om den service och de hjälpinsatser som fanns 
att tillgå. Äldreenhetens uppgift var att utifrån en kravspecifikation från 
förvaltningsledningen utföra beställda uppdrag. Uppdragen skulle vara 
klargjorda i ett "kontrakt" där uppgifter och kostnader preciserats. Det bör 
observeras att kontraktverksamheten inte trädde i kraft förrän l:a jan. 
1994. Det innebar att intervjuerna var gjorda innan man börjat skriva avtal 
mellan äldreenheten och äldreförvaltningen. 

Förvaltningschef 

« 

Äldreomsorgsansvarig 

Hemtjänstassistent m.fl. 

Vårdbiträde m.fl. 

8 äldreenheter 

Figur 10. Äldreomsorgsenhetens organisation 

Äldreomsorgsenhetens organisation bestod av fyra nivåer. Förvaltnings
chefens uppgift var att på uppdrag av den politiska nämnden beställa och 
upphandla verksamhet och sedan följa upp resultat. Äldreomsorgsansvarig 
var ansvarig för en av de åtta äldreenheterna. Hemtjänstassistenten var an
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svarig för en hemtjänstgrupp, bestående av vårdbiträden. På samma nivå 
som hemtjänstassistenten fanns även sjukgymnast, distriktssköterskor och 
arbetsterapeuter. Vårdbiträdena delade sin nivå med undersköterskor och 
arbetsterapibiträden. 

Så här långt har beskrivits hur den nya äldreförvaltningen byggdes upp 
strukturellt. För verksamheten innebar det att man delades in i åtta s.k. 
äldrecentrum. En ambition från kommunledningens sida var man utifrån 
dessa centrum skulle skapa ett antal resultatenheter. 

Utifrån de politiska riktlinjerna att öka målstyrningen i kommunen fick 
varje förvaltning möjlighet att fr.o.m. 1992 dela upp verksamheten och 
skapa resultatenheter. Med en resultatenhet i Solna kommun avsågs en 
enhet som omfattade en eller flera verksamheter och som styrdes genom en 
överenskommelse som angav vilka kvantitativa och kvalitativa resultat 
enheten skulle uppnå, och till vilken kostnad. 

Det fanns två typer av resultatenheter i Solna kommun. Den ena be
nämndes prestationsresultatenheter. Denna kategori av resultatenhet inne
bar att enheten erhöll intäkter/ersättning i förhållande till den prestation 
som enligt överkommelse skulle utföras inom resultatenheten. Den andra 
benämndes ekonomiresultatenheter. Denna kategori av resultatenhet kunde 
förutom att producera service till kommunmedborgarna även ansvara för 
myndighetsutövning. Ekonomiresultatenheten var underkastad kvantitets-
och kvalitetskrav enligt överenskommelse med förvaltningsledningen. 
Dessa resultatenheter arbetade utifrån en uppsatt budget. 

Föreställningar kring omorienteringsprojekten 

Tema /. Ny äldre förvaltning 

Det först temat handlar om den genomgripande organisationsförändring 
äldreomsorgen genomgick under 1992 när man blev en egen förvaltning. 
Enkelt uttryckt har socialnämnden delats upp i tre självständiga nämnder, 
med vidhängande förvaltningar. Det visar sig dock vid intervjuerna att aktö
rer på olika nivåer hyser en rad olika föreställningar kring denna förän
dring. 

En första fråga man har olika åsikter om gäller motiven bakom förän
dringen. Från kommunledningens sida ser man förändringen som ett sätt 
att skapa en effektivare organisation. Man pekar på att socialnämndens 
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ansvarsområde vuxit kraftigt under senare år och att det fanns ett behov av 
att dela upp den i mer homogena delar. 

Det var ju att vi skulle få det mera upp struktur er at på något sätt. 

Den nämnden var egentligen omöjlig att styra och leda, den innehöll 
allt för många och stora och viktiga frågor. 

Denna uppfattning delas av flera tjänstemän inom den nya äldre
förvaltningen. Från ekonomipersonalens sida ser man det som en fördel att 
man bara arbetar inom ett verksamhetsområde, istället för tre som i den 
tidigare. 

Ja, jag tror att det är bättre för alla för det är lättare att sätta sig in 
i frågor som bara gäller äldreomsorg, det är så många olika typer av 
frågor ändå. 

Ett annat motiv som framförs av kommunledningen, speciellt när det gäl
ler den nya äldrenämnden och -förvaltningen, är att den nya organisatio
nen ger en bättre helhetssyn. Tidigare hade socialtjänsten varit uppdelad i 
olika socialdistrikt. En spridd uppfattning är att man fick skilda bedöm
ningar av enskilda vårdärenden i de olika distrikten. 

Men vi kom fram till då, ifrån politiskt håll åtminstone, att det inte 
var så där särskilt bra, därför att det var väldigt olika bedömningar: 

Även äldreområdesansvariga trycker på helhetssynen som en central del av 
den nya äldreorganisationen. De anser att man får en bättre helhetssyn 
inom sitt avgränsade geografiska område. Där kritiserar man också den 
tidigare distriktsorganisationen, som spände över hela socialtjänstområdet. 
På frågan om man tyckte att helhetssynen saknades i den gamla organisa
tionen svarade en av cheferna så här: 

Ja, jag saknade den i alla fall. 

De äldreområdesansvariga delar också kommunledningens föreställning 
om att det kunde förekomma olika bedömningar i liknande ärenden mel
lan de olika socialdistrikten. De anser att man kan undvika detta genom att 
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mer aktivt arbeta i en ledningsgrupp där de åtta områdesansvariga, samt 
personal vid äldreförvaltningen, sitter. I denna ledningsgrupp kan också 
samordning av mer policybetonade frågor ske. 

Tidigare så kunde jag uppleva att man kunde driva en fråga på söder 
och man drev en helt annan på norra. 

Från äldreförvaltningens sida lyfter man också fram behovet av närhet till 
kommuninvånarna. Man hänvisar här till de politiska direktiven bakom 
utredningsuppdraget, som man uppfattar som att skapa närhet och att 
skapa en mindre hierarkisk organisation. Den nya organisationen inom 
äldreförvaltningen bygger på s.k. äldrecentrum, som ska vara lokaliserade 
i närområdet. 

Och då byggde vi upp, utifrån centrumtanken, att i ditt närområde 
så ska du ha alla dina behov tillgodosedda eller åtminstone be
slutade, du ska ha kontakten med tjänstemännen i ditt närområde. 

Närheten är också ett centralt motiv hos äldreomsorgscheferna. Verksam
heten ska, säger man, vara lokaliserad ute i bostadsområdena. 

Ett syfte var den här närhetsprincipen. Att man ville få d en service 
man ger närmare dom som ska ta den i användning, till invånarna. 

Kritiken mot den gamla distriktsorganisationen riktas bl.a. mot att den var 
byråkratisk och hierarkisk. Dels var socialnämnden mycket stor, med ett 
stort antal olika ärenden som skulle behandlas, och dels upplevdes den 
administrativa organisationen som stel. 

Ja, jag tror att man ville pröva att förändra en organisation utifrån 
att det var trögt i beslutsordningen. Jag tror också att åtskilliga av 
politikerna uppfattade att socialnämnden var för stor och för tung 
eller för trög. 

Vissa aktörer på äldreförvaltningen talar också om besparingsmotiv, även 
om det inte är någon utbredd uppfattning, varken på äldreförvaltningen 
eller bland äldreområdeschefer. Man pekar i det sammanhanget på att för
ändringen gett ekonomiska vinster, framförallt när det gäller administra
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tionen. Viss administrativ hantering, t.ex. ekonomi och personalfrågor, som 
tidigare låg ute på socialdistrikten har nu centraliserats till äldreförvalt
ningen. 

Äldreförvaltningens ledning anger dock inte besparingar som ett huvud
motiv till förändringen. Huvudmotivet är snarare att skapa den närhet som 
diskuterades ovan. Besparingarna är dock ett undertema som flera aktörer 
återkommer till i intervjuerna, så föreställningsmässigt spelar det en viktig 
roll. 

Inställningen till den nya organisationen är överlag positiv, vilket inte 
minst märks på tjänstemännen inom äldreförvaltningen, samt på de äldre-
områdesansvariga. De senare aktörerna kan ses som vinnare i den nya 
nämndstrukturen. Från båda dessa aktörsgruppers sida ser man det som en 
stor fördel att man frigjorts från den tidigare socialnämnden och -förvalt
ningen - att man nu kan ägna all tid åt äldrefrågor och stärka kompeten
sen inom det området. 

Och jag menar det är ju samma process rakt genom hela organisa
tionen vad gäller chefer. Tidigare var det ju en distriktschef som var 
chef för olika tårtbitar och skulle fördela sitt stöd och engagemang 
och väga för och emot. 

Företrädare för fackförbunden, i det här fallet SKAF som organiserar myck
et av personalen inom äldreomsorgen, ställer sig positiva till idén med en 
egen äldreförvaltning. 

Man jobbar ju verkligen för att utveckla den här verksamheten på 
ett alldeles utmärkt sätt som man inte gjorde tidigare. Så jag kan nog 
bara se positivt det att äldreförvaltningen är en egen. 

Den kritik de fackliga representanterna har riktas framförallt mot genom
förandefrågor och vissa fackliga formfrågor. 

Ute bland personalen på äldrecentrumen är bilderna mer splittrade av 
den stora organisationsförändringen. Ju längre ut i organisationen man 
kommer desto mindre anser de sig berörd av omorganisationen. 

Vet faktiskt inte vad som är bra i just organisationen, jag vet faktiskt 
inte. Tycker inte att man märker så stora skillnader just för oss. 
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Det hindrar dock inte att man hyser olika föreställningar kring temat. En 
tydlig skiljelinje går mellan aktörer som innehar någon form av chefsbe
fattning, t.ex. arbetsledare för hemtjänstgrupper, och övrig personal, t.ex. 
vårdbiträden och terapibiträden. Den senare gruppen anser sig generellt 
mindre berörd och är också mer kritisk till omorganisationen. 

Flera aktörer på denna nivå påpekar att man blivit betydligt färre, var
för arbetsbördorna för de kvarvarande ökat. Detta kopplar man mycket 
tydligt till en ambition från kommunens sida att spara pengar. Överhuvud
taget menar man att det ekonomiska tänkandet blivit alltmer påtagligt. En 
viktig förklaring till dessa kritiska synpunkter är att den egna yrkesgruppen 
hotas, vilket tydliggörs i följande citat. 

Ja, det är det, det är alltid pengar det handlar om. Och ekonomi
biträden tog dom bort, dom hade vi här som skötte serveringen, dom 
fick gå med garantipension. 

Samtidigt finns det föreställningar företrädda om att förändringen kanske 
inte lett till så stora ekonomiska besparingar. Det finns t.ex. föreställningar 
om att antalet chefer inte minskat utan snarare ökat som en följd av omor
ganisationen. 

Åtta områden. Ja, och förut var det fyra och det säger sig ju sig självt 
att det blir mera chefer, det blir ju det. 

När det gäller hemtjänstassistenter och annan personal med arbetsledande 
uppgifter är man mer konsistent med ledningens uppfattningar kring omor
ganisationen. Man delar t.ex. föreställningen att motivet bakom förän
dringen var att skapa en större närhet gentemot brukarna. Man är dock inte 
lika odelat positiv som äldreområdeschefer och personal på äldreförvalt
ningen. Hemtjänstassistenterna anser t.ex. att den gamla distriktsorga
nisationen hade flera fördelar som man tappat i den nya organisationen, 
bl.a. när det gäller samarbeten över sektorsgränser. 

Ja, det var mycket lättsammare att hitta folk och att ja, ordna till 
saker och ting. Det var enkelt att arbeta så. 

Inom ramen för den stora omorganisationen ryms också den personalin-
riktade förändring som berör hemtjänstassistenternas roller. Det är främst 
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hemtjänstassistenterna samt äldreomsorgschefer som berör denna delför
ändring. Inställningen är blandad inför denna förändring. De berörda hem
tjänstassistenterna ser det som en fördel att man kan koncentrera sig på en 
del - arbetsledning eller biståndsbedömning. En farhåga är dock att man 
inte lyckas separera de två delarna som det är tänkt. 

Temat att Solna kommun skapat en egen äldrenämnd och förvaltning, 
med åtta äldrecentrum är väl spritt på alla nivåer. Grunddragen i förän
dringen är därför väl spridda - vi finner få variationer i beskrivningarna av 
vad man de facto gjort. Antalet utsagor visar också att man definitivt berörs 
av förändringen. Granskar man föreställningarna kring temat märks dock 
stora skillnader mellan olika aktörsgrupper, inte minst när det gäller inställ
ningen till förändringen. 

När det gäller motiven bakom förändringen delar de flesta aktörs
grupper föreställningen att motivet var att skapa närhet. I det avseendet 
finns en betydande homogenitet i föreställningarna. Det är egentligen bara 
personalen ute på arbetsenheterna som inte anger detta som ett motiv. Det 
är också bland denna personal, samt bland arbetsledande personal, som vi 
finner de mest kritiska synpunkterna på förändringen. I övrigt är inställ
ningen positiv, och i v issa fall översvallande positiv. 

Frekvens Sakinnehåll Inställning 
Positiv Negativ 

Kommunledning 6 5 1 

Äldreförvaltning 47 40 7 

Fackliga företrädare 15 7 4 4 

Äldreområdeschefer 26 19 7 

Personal 55 31 3 21 

Tabell 8. Sammanställning av utsagor kring tema 1. 

Tema 2: Resultatenheter 

Det andra temat som är dominerande i Solna kommun är införandet av 
resultatenheter. Inom äldreomsorgen har man valt att göra de åtta äldreen
heterna till resultatenheter. Detta innebär att samtliga aktörsgrupper är 
berörda av införandet av resultatenheter. 
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Alla aktörsgrupper har relativt mycket föreställningar kring införandet 
av resultatenheter. Kommunledningens föreställningar är framförallt cen
trerade runt den förändrade styrform som resultatenheterna innebär. I och 
med att man inför resultatenheter byter man från detaljstyrning till mål
styrning. De olika aktörsgrupperna i verksamheten får mera frihet och ett 
ökat ansvar. 

Det har ju blivit väldigt starkt betonat att man ska ha en målstyr
ning idag, och då lägger man ut från politiskt först och främst och 
sedan utifrån dom politiska målen så lägger då förvaltningen cen
tralt ut mål som går ut ända ut, till de här resultatenheterna eller 
äldrecentrum. 

Tjänstemännen inom äldreförvaltningen diskuterar i liten utsträckning 
resultatenheterna utifrån vilken styrform de kräver. Istället diskuterar de 
hur resultatenheterna är tänkta att fungera och hur de fungerar idag. De 
menar att resultatenhetsarbetet enbart är i sin linda och att det krävs myck
et ytterligare arbete för att få dem att fungera i sin tänkta form. Det fatta
des inte beslut förrän samma månad som intervjuerna genomfördes (decem-
ber-93) om vilka direktiv och riktlinjer som skulle gälla för resultatenheter
na. Ett citat som pekar på att tjänstemännen anser att arbetet med resulta
tenheter precis är påbörjat är: 

man sa när man gick in i -92 års organisation att det var en startorga
nisation och vi håller fortfarande på att jobba med det, kan man säga. 

När intervjuerna gjordes hade man ännu inte börjat skriva kontrakt gäl
lande vilken omsorg äldreenheterna skulle erbjuda medborgarna. Kon
traktskrivandet trädde i kraft i januari 1994. Tjänstemännen har mycket 
föreställningar och farhågor om hur det kommer att bli. De är positiva till 
kontraktskrivning men är osäkra på hur det ska bli under övergången. Det 
som krävs för att det ska vara möjligt att skriva kontrakt är vissa nyckeltal. 
Enligt tjänstemännen var det fortfarande inte klart, när intervjuerna genom
fördes, hur man skulle räkna med dessa nyckeltal. Ett par citat som pekar 
på oklarheten med kontraktskrivandet är: 

...om jag tar mina åtta äldrecentrum då, så har dom alltså en bud
get som bygger på nyckeltal, i huvudsak, vi är inte riktigt färdiga där, 
men i huvudsak så bygger det på nyckeltal. 
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Kontraktskrivning mellan äldreomsorgschef och Barbro Westling. 
Det är ju en helt ny tanke och vi ska delvis fördela budgeten efter 
det. Men det vet vi fortfarande inte hur mycket vi ska förändra i det 
sätt vi har lagt upp budgeten på tidigare. Men förmodligen blir det 
rätt mycket nyckeltal och sånt där när vi väl kommer igång med dom 
här nya kontona och de nya avgifterna. Det är väldigt mycket strul 
med det just nu. 

De fackliga representanterna kommer med ytterligare ett sätt att resonera 
kring resultatenheter. De är mycket kritiska till de resultatenheter som finns 
idag. Deras största kritik gäller storleken på resultatenheterna. Enligt de 
fackliga representanterna är resultatenheterna så stora att hemtjänstgrup
perna fortfarande inte har någon möjlighet att påverka var pengarna ska 
gå. Ett citat som tydliggör detta är följande. 

Nu är det ju chefen som sitter på alla pengar och det är ju precis lika
dant idag som det var tidigare, när laget säger att vi måste ha mera 
personal, vi måste kanske satsa på det, vi måste kanske satsa på det. 
Så får de fortfarande idag höra, nej det går inte. Det finns inga pengar. 

Kritiken består alltså främst av vilken form resultatenheterna fick, de är 
noga med att pointera att idén som sådan är god. 

Äldreomsorgscheferna ger en relativt likartad bild av resultatenheterna 
i förhållande till tjänstemännen. De anser att resultatenheterna är något 
positivt som leder till ett ökat kostnadsmedvetande och ett ökat ansvar. Det 
som skiljer är att äldreomsorgscheferna trycker ännu mer på att resultaten
heterna i sin nuvarande form inte är genomförda fullt ut. 

Ja, sen har vi ju i och för s ig ett måldokument där vi vet vad det är 
för olika mål vi ska sträva efter, vad det gäller kvantitet och kvalitet 
och så. Men det har väl inte ännu kopplats direkt till ekonomin på 
så sätt att man..., det är väl det jag m enar att vi är väl inte riktigt 
ännu resultatenheter på det sättet. 

En annan skillnad är att äldreomsorgscheferna inte förknippar resultaten
heterna i första hand med ekonomiska motiv. Ett uttalande som pekar på 
det följer nedan. 
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Ja, det är klart att det fanns väl en strävan att man skulle göra det 
här till en effektiv och flexibel organisation som skulle kunna klara 
verksamheten till en billigare kostnad än tidigare. Men jag tyckte 
inte att när vi höll på med organisationsarbetet att det här ekono
miska nämndes särskilt mycket. 

Personalens föreställningar kring resultatenheterna är vaga. Framförallt 
vårdbiträdesgrupperna vet inte riktigt vad det innebär och hur det berör 
dem. Som svar på frågan hur de påverkat dem att de blivit en egen resulta
tenhet svarar en av vårdbiträdena: 

Hittills har jag inte märkt någonting. 

Ett annat citat som tydliggör det diffusa intryck vårdbiträdena har av resul
tatenhetsbegreppet är följande. 

...det är väl ingen som riktigt har förklarat ordet resultatenhet för 
mig och hur Solna kommun tänker omsätta den. Jag tycker att det 
är lite luddigt. 

Det finns dock en skillnad beroende på om de arbetar i ledande ställning 
eller i vårdbiträdesgruppen. Arbetsledarna har en klarare bild av vad resul
tatenhet innebär. De är dock besvikna på att det inte har större möjlighet 
att påverka sin situation. En av dem anser att det snarare är ett steg tillba
ka i deras självständighet. När det gäller deras ekonomiska ansvar så anser 
de att man idag är mer kostnadsmedveten. En av dem uttrycker det på föl
jande sätt: 

Man kanske mer beter sig som en gammal husmor; man vrider och 
vänder på slantarna på något konstigt sätt. 

Spridningen av begreppet resultatenheter har skett till alla nivåer. Det bör 
dock observeras att de som arbetar längst ut i organisationen har en myck
et vag bild av vad det innebär. Homogeniteten i föreställningarna kring 
temat resultatenhet är mycket dålig. Det är egentligen bara äldreförvalt
ningen och äldreområdescheferna som diskuterar resultatenheter på ett lik
artat sätt. De övriga aktörsgrupperna ger en helt annan bild av vad resultat
enheter är och på vilket sätt Solna kommun har använt sig av resultatenhe
ter. 
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Frekvens Sakinnehåll Inställning 
Positiv Negativ 

Kommunledning 9 5 4 

Äldreförvaltning 17 14 2 1 

Fackliga företrädare 13 2 2 9 

Äldreområdeschefer 11 8 3 

Personal 23 16 3 4 

Tabell 9. Sammanställning av utsagor kring tema 2. 

Tema 3: Konkurrens 

Ett tredje tema dyker upp i samband med diskussioner kring den nya äldre
förvaltningen och hur den är tänkt att fungera, samt kring resultatenheter
na. Detta tema handlar i o lika former om att konkurrensutsätta den kom
munala verksamheten. Temat går tillbaka på en politisk ambition att effek
tivisera den kommunala verksamheten genom att utsätta den för konkur
rens. Kring detta tema florerar en rad olika föreställningar på olika nivåer 
i organisationen. 

I budgeten för 1993, liksom i andra dokument som behandlats politiskt, 
talas om konkurrens som ett sätt att få den kommunala verksamheten mer 
kostnadseffektiv. I nämnda budgetdokument anförs bl.a. följande strategi
er för att skapa en balanserad ekonomi (Budget 1993:56): 

- produktion och utförande uppdras åt den mest konkurrenskraftige 
anbudsgivaren. 

- successivt ska all befintlig verksamhet där så är möjligt utsättas för 
anbudskonkurrens. 

Ambitionen från kommunledningen är alltså given - att i möjligaste mån 
konkurrensutsätta den egna verksamheten. Man ser konkurrens som ett 
sätt att få den egna personalen att sköta sin verksamhet mer rationellt och 
kostnadseffektivt. 
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Möjligheten att när som helst utsättas för en konkurrens gör ju att 
man hela tiden ser över sitt sätt att arbeta, sina kostnadsstrukturer 
etc. 

Man vinner större effektivitet, större motivation för att göra ett bra 
jobb. 

I det "traditionella" kommunala sättet att arbeta, säger man, finns inga inci
tament att sköta verksamheten mer effektivt. Hotet om konkurrens skulle 
göra att man "skärpte sig". Konkurrenshotet skulle därmed ge en mer dyna
misk kommunal verksamhet. 

Men om jag känner då att det finns någon annan som hugger mig i 
hasorna på något sätt och vill göra det här jobbet lika bra eller bätt
re, då måste jag skärpa mig lite grand. 

Föreställningarna kring att konkurrensutsätta den kommunala verksamhe
ten är mest utvecklade hos kommunledningen. Det hänger samman med att 
det fortfarande är fråga om planer, där endast vissa försök har gjorts. I 
några fall har verksamhet lagts ut på entreprenad, t.ex. vad gäller att hand
la mat inom hemtjänsten, vilket numera sköts av Samhall. I övrigt är den 
kommunala verksamheten inte framme vid full konkurrensutsättning. 

Inom äldreförvaltningen hänvisar man också till den politiska målsätt
ningen att konkurrensutsätta verksamheten. Man pekar i det samman
hanget på de delar av verksamheten som lagts ut på entreprenad inom äldre
sidan. 

Ju längre ut i verksamheten intervjuer görs desto mer framtidsinriktade 
är föreställningarna kring konkurrens. Man talar mycket om att det är 
något som kommer i framtiden, men som man inte är speciellt berörd av 
idag. Detta sagt med undantag av vissa verksamheter som lagts ut på entre
prenad. Både på äldreförvaltningen och bland äldreområdescheferna hän
visar man till spelreglerna för resultatenheterna där konkurrens nämns som 
en viktig del. På den direkta frågan om det förs diskussioner kring konkur
rens i kommunen svarar en av äldreområdescheferna följande: 

Ja, fast dom var störst i början på det här, sen har det ju lagts ut vissa 
saker på entreprenad, men jag tror att förvaltningschefens linje har 
varit att bibehålla det i kommunal regi. 
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På dessa nivåer - kommunledning, äldreförvaltning och äldreom
rådeschefer - finns inga uttalade negativa utsagor om konkurrens. Inställ
ningen kan snarare rubriceras som saklig. De negativa utsagorna finns istäl
let ute i verksamheten och hos de fackliga företrädarna. 

Intervjuer med företrädare för kommunalarbetareförbundet (SKAF) 
visar att man ser konkurrens som ett hot för den kommunala verksamhe
ten. Konkurrensen kopplar man mycket tydligt ihop med den sittande poli
tiska majoriteten. 

Ja, det är ju min, naturligtvis, politiska åskådning som säger att jag 
inte gillar att man privatiserai som kommuninvånare vill jag också 
kunna ha insyn i den här verksamheten. 

Just bristen på insyn tycks vara en känslig fråga för facken. Däremot talar 
man inte om konkurrensen som ett hot mot sysselsättning. I övrigt har man 
flytande föreställningar om vad konkurrenstanken innebär mer konkret för 
den kommunala verksamheten. Samma intryck får man vid intervjuer med 
personal ute på äldreområdena. En vanlig uppfattning är att det talas om 
konkurrens och privatisering men att det inte hänt så mycket ännu. 

Nja, det har talats om det men ingenting som är så där direkt 
bestämt. 

Ja, det hör man ju då och då. 

Konkurrens är möjligen något som kommer i framtiden, men man kopplar 
det inte till sin egen verksamhet. I så motto står det klart att kommunled
ningens intentioner inte trängt ut i v erksamheten. Föreställningarna bland 
personalen präglas i övrigt av misstro mot konkurrens och privatisering i 
vid bemärkelse. 

Det tror jag inte heller är så lyckat, med en privatisering. 

Nej, jag tror att när det gäller terapin tror inte jag att det skulle 
kunna vara privatisering. För att då måste det ju gå med förtjänst 
och det kan inte terapi göra. 

Sammanfattningsvis finns en betydande skillnad mellan kommunledning
ens föreställningar kring konkurrenstemat och personalens. Framförallt 
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skiljer man sig åt vad gäller tidsperspektivet och inställningen. Ju längre ut 
i organisationen intervjuer görs desto mer framtidsinriktat är perspektivet 
och desto mer kritisk är man. Helt klart är dock att kommunledningen lyck
ats sprida sin ambition att konkurrensutsätta verksamheten. Däremot är 
föreställningarna om hur och när detta ska ske betydligt mer svävande. 

Frekvens Sakinnehåll Inställning 
Positiv Negativ 

Kommunledning 13 7 6 

Äldreförvaltning 6 6 

Fackliga företrädare 8 5 3 

Äldreområdeschefer 3 3 

Personal 10 5 5 

Tabell 10. Sammanställning av utsagor kring tema 3. 

Homogenitet och spridning i So lna kommun 
- en analys av lärandet 

I Solna kommun handlade den tematiska analysen om tre teman. Föreställ
ningarna skiljer sig från de andra två kommunerna genom att de inte i lika 
stor utsträckning handlar om besparingsåtgärder. I både Botkyrka och 
Nacka motiveras omorienteringsprojekten i termer av besparingar och 
effektiviseringar, vilket gör ekonomiska frågor till integrerade delar av före
ställningarna. I Solna präglas föreställningarna mer av frågor kring hur kva
litén ska förbättras. I Solna har man inte samma tyngdpunkt på att förän
dringarna ska leda till kostnadsbesparingar. 

Det första temat handlar om en ny äldreförvaltning. Spridningen av 
föreställningar kring detta tema har skett till hela organisationen. Den nya 
äldreförvaltningen är något som tycks beröra aktörer på alla nivåer i orga
nisationen. Genomgående är utsagorna kring den nya förvaltningen homo
gena när det gäller syftet. Närheten sågs som det största motivet till förän
dringen. Innehållet i temat är väl spritt, dvs. alla beskriver förändringen på 
ett likartat sätt. Inställningen skiljer sig dock mellan de olika nivåerna. På 
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ledningsnivån är man översvallande positiv medan de övriga nivåerna dis
kuterar det mer sakligt. Personalen är den aktörsgrupp som har flest kritis
ka utsagor, kritiken riktas främst mot att de blivit färre och att arbets
belastningen då har ökat. Men även bland denna aktörsgrupp finns positiva 
utsagor. 

Det andra temat är ett intressant tema på så vis att samtliga aktörs
grupper är positiva till idén att införa resultatenheter. Vid intervjuerna tar 
man ofta upp temat, vilket innebär att spridningen av temat är mycket god. 
Däremot finns det ett antal kritiska utsagor kring vilken typ av resultaten
heter som infördes. De fackliga representanterna samt personalen längst ut 
i organisationen anser att resultatenheterna har blivit för stora, vilket inne
bär att de anställda ändå inte kan påverka sin situation. När det gäller sak
frågor kring hur resultatenheterna genomförts och hur man borde har gjort 
uppvisas en större heterogenitet, där man i flera stycken är negativ till 
genomförandet. 

Det tredje temat handlar om konkurrens, vilket ännu inte är infört i 
någon större utsträckning i Solna. Från ledningens sida talar man en hel del 
om konkurrens, något som också förmedlats till andra nivåer. Spridningen 
av temat har skett till hela organisationen, men uppfattningarna kring vad 
det är, när det ska ske och hur det ska ske är mycket vaga. Temat karaktä
riseras av få värdeomdömen, mycket orsakat av att vissa aktörsgrupper inte 
riktigt vet vad det handlar om. 

Ett genomgående intryck av de studerade omorienteringsprojekten är 
en, i förhållande till de två övriga kommunerna, mer positiv inställning. Det 
är framförallt personalen vid arbetsenheterna som är negativa, och då 
främst till införandet av den nya äldreförvaltningen. Det bör dock noteras 
att förändringarna i Solna inte är lika omfattande som förändringarna i 
Nacka eller Botkyrka. Solna har inte heller en lika dålig ekonomisk situa
tion som de andra kommunerna. 

Spridningen är god för samtliga teman, däremot är homogeniteten vari
erande. Både när det gäller äldreförvaltningen och konkurrensen präglas 
utsagorna av heterogenitet både med avseende på inställning och innehåll. 
Temat som rör resultatenheter har något mer homogena föreställningar. 

Utifrån ett lärandeperspektiv är det intressant att studera homogenite
ten och spridningen internt i organisationen. För Solna kommun innebär 
det att lärandet försvåras av att meningsskapandet är heterogent till sin 
karaktär. Heterogeniteten i föreställningarna kan förklaras till viss del av 
att kommunen innehåller ett stort antal olika professioner. Detta innebär 
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t.ex. att de olika aktörsgrupperna lägger helt olika innebörd i centrala 
begrepp för förändringen. Ytterligare en förklaring till det heterogena 
meningsskapandet är att förändringarna ställer starka krav på förändring
ar av etablerade föreställningar. Tankestrukturerna ska förändras från att 
tidigare handla om omsorg och människor till att även omfatta ekonomi. 
Vid en jämförelse med Botkyrka och Nacka framstår dock förändringarna 
av föreställningar som mindre omfattande. 

1 E konomiska data är hämtade från SCB och kommunförbundets statistikserie "Vad kostar 
verksamheten i D in kommun?". 
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Fallbeskrivning och tematisk analys 
av de tekniska konsultföretagen 

Utvecklingstendenser och institutionella betingelser 

Detta kapitel beskriver på samma sätt som det tidigare kapitlet tre fall, de 
tekniska konsultföretagen. Först kommer en allmän beskrivning av den tek
niska konsultbranschen. Det gäller framförallt utvecklingstendenser och 
konjunkturutvecklingen i branschen. Därefter beskrivs de tre tekniska kon
sultföretagen J8tW (Jacobsson &c Wi dmark), SCC (Scandia Consult) och 
VBB (Vattenbyggnadsbyrån). Varje fall följs av en fallnära analys. 

Tekniska konsulter arbetar i huvudsak inom byggsektorn. TeknikKon-
sulterna, som är en branschorganisation, beskriver teknisk konsultverk
samhet på följande sätt: 

Teknisk konsultverksamhet innebär arbete med utredning, plane
ring, projektering, ledning, kontroll och samordning samt besikt
ning avseende fysiska investeringar i byggnader, anläggningar, 
installationer, processer och dylikt. Här ingår också uppdrag avse
ende utbildning, utveckling och forskning inom detta område. 

Tekniska konsulter engageras i första hand i projekteringen av ett bygge, 
vilket kan svara för upp till 10% av den totala byggkostnaden. Projekte
ringen kan pågå över en lång tidsperiod, ibland upp till flera år. Under 
denna projekteringsprocess engageras en rad olika specialister. Utifrån arki
tekten och uppdragsgivarens visioner utformar byggkonstruktörer, WS-
konstruktörer, elkonstruktörer mfl. byggnadens funktion och gestaltning. 

8 
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Tekniska konsulter engageras förutom detta också vid om- och tillbyggna
der, samt vid reparationer. 

Branschen är mot denna bakgrund beroende av de totala bygginvester-
ingarna. Viker byggkonjunkturen så viker också marknaden för de tekniska 
konsultföretagen. Mellan 1990-93 har den svenska byggmarknaden mins
kat med ca 20%, vilket påverkat den tekniska konsultbranschen. Denna 
minskning har i första hand legat på nybyggnation av bostäder och kommer
siella lokaler. Däremot har samhällets anläggningsbyggande ökat något, vil
ket gynnar de tekniska konsultföretagen eftersom anläggningsinvesteringar 
i al lmänhet kräver större konsultinsatser. 

Teknikkonsultbranschen är fortfarande en ung bransch. Det var först på 
1970-talet det börjar bli så många företag att man kunde benämna det som 
en egen bransch. Efter 1970 har branschen ökat kraftigt. Tyvärr finns inte 
någon bra statistik att tillgå före 1984 eftersom SCB förändrade sitt insam
lingsförfarande då. Statistiken visar dock att från 1984 har antalet företag 
ökat från 4 394 till 7 993 idag1, dvs. antalet har nästan fördubblats på 7 år. 
Den kraftigaste ökningen skedde 1989-90, därefter har antalet företag bör
jat sjunka (Östergren, 1992). 

Denna stagnation märks också på siffror över antalet anställda i före
tagen. Betydande rationaliseringar och neddragningar har gjorts under bör
jan av 1990-talet. Under 1991 har t.ex. de sex största konsultföretagen sagt 
upp inte mindre än 15% av sina anställda. Totalt räknar man med att anta
let anställda inom branschen minskat med ca 3 000 personer. 

Det är svårt att få tillgång till det totala antalet teknikkonsultföretag 
eftersom arkitekter ingår i siffrorna över branschkoden 83241 - Arkitekt
kontor, andra byggkonsultbyråer. Inom branschen talar man om att det vid 
början av 1990-talet fanns ca 5 300 renodlade tekniska konsultföretag i 
Sverige. Trots att branschen har haft en snabb framväxt under 70- och 80-
talet är den fortfarande en liten bransch jämförelsevis med andra bran
scher. 

Teknikkonsultbranschen är fragmenterad, dvs. det finns en stor mängd 
mycket små företag och ett par stora. 1991 hade de sex största företagen 
9 467 anställda teknikkonsulter av ca. 25 000 totalt i landet, dvs. 38 % av 
det totala antalet. Ser man till omsättningen visar det sig att av det totala 
antalet teknikkonsultföretag är det bara någon procent som omsätter över 
20 miljoner kronor. Detta visar att teknikkonsultbranschen är uppdelad i 
två läger. Dels är det storkoncernerna som vuxit kraftigt genom successiva 
och systematiska företagsköp och dels är det de små ägarmässigt oberoen
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de konsulterna som är mest intresserade av växa av egen kraft (Teknisk tid
skrift, 1991, nr:42). 

De sex största företagen inom teknikkonsultbranschen i Sverige är J&W 
(2 000 anst), VBB-gruppen (2100 anst.), Ångpanneföreningen (1200 anst.), Scan-
diaconsult (1 000 anst.)2, K-konsult (1 000 anst.) och KM-gruppen (700 anst.).3 

Maktbilden i teknikkonsultbranschen har under de senaste två åren 
kraftigt förskjutits mot externt ägande. Av d e 70 största teknikkonsultfö
retagen4 är det bara två tredjedelar som kan betraktas som självständiga 
dvs. majoritetsägda av personalen och/eller ledningen. Denna trend märks 
inte minst på de tre företag som ingår i denna studie - J&W, SCC och VBB-
gruppen. Alla företagen har introducerats på Stockholms fondbörs under 
den senaste femårsperioden. Därigenom har ägandet i företagen breddats 
betydligt och ett flertal externa storägare har vunnit inträde i bolagen. 

Det organisatoriska fält de tekniska konsultföretagen verkar i omfattar 
förutom själva företagen en rad andra organisationer. För de tekniska kon
sultföretagen finns t.ex. ett branschorgan som heter TeknikKonsulterna. 
Branschorganet har drygt 250 medlemsföretag med totalt ca 10 000 anställ
da, dvs. 40% av samtliga anställda inom branschen. Det är även vanligt 
med kontakter mellan företagen, denna sker med hjälp av olika organisa
tioner, t.ex. branschorgan eller genom de tekniska högskolorna. Det kan 
vara i form av seminarier, kurser etc. Ledningen hos de största konsult
företagen träffas också med jämna mellanrum. Rivaliteten mellan företa
gen kan närmast beskrivas som kamratlig. 

Institutionella betingelser som påverkar tekniska konsultföretag är bl.a. 
professionen, dvs. det skrå de verkar inom. Hus, vägar, broar har byggts i 
alla tider och kring detta byggande har det vuxit fram en mängd normer 
och värderingar kring hur detta ska gå till. Ett exempel är den svenska bygg
normen som formar byggandet av idag. De flesta som arbetar i de tekniska 
konsultföretagen är ingenjörer och många av dem känner varandra redan 
från utbildningen. De har även liknande karriärvägar, arbetsformer, tekni
ker etc. inom de flesta tekniska konsultföretagen, vilket gör att de kan ha 
utbyte av kontakt med varandra. I Powell & DiMaggios termer är fältet 
påverkat av normativa isomorfa krafter. 

1 S CB statistik, 911129 över antal företag i b ransch SNI 83241. 
2 VBB-gruppen, J&W, Ångpanneföreningen och Scandiaconsult är marknadsnoterade. 
3 D essa siffror är hämtade ur Skandiaconsults årsredovisning 1991 
4 Dessa siffror avser företag i b ransch SNI-kod 83241. 
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Jacobsson & Widmark (J&W) 

Historik 

J&W-koncernen är ett företag som i huvudsak sysslar med teknisk kon
sultverksamhet. Företaget grundades 1938 av två byggnadsingenjörer, 
Jacobsson och Widmark. I början inriktade de sin verksamhet på att bygga 
skyddsrum. Företaget hade då en relativt långsam expansion, där man suc
cessivt byggde upp kontor på landsorten. När industrin på 50-talet börja
de expandera innebar det även för J&W en kraftig expansion. Fram till bör
jan av 1970-talet hade koncernen vuxit till ett företag på ca. 1 000 anställ
da. Företaget var vid den tiden ett av de största tekniska konsultföretagen 
i Sverige. 

Den första stora byggkrisen i J&W:s historia kom i början av 70-talet. 
Detta innebar att man skar ned på antalet anställda. Det dröjde dock inte 
många år förrän lågkonjunkturen byttes till högkonjunktur. Redan i mitten 
på 70-talet ökade åter efterfrågan. Expansionen satte sedan fart och fort
satte under 80-talet. För att möta den kraftiga efterfrågan di versifierade de 
sin verksamhet och dessutom köptes flera företag. Ett tag under slutet av 
1980-talet hade företaget omkring 3 900 anställda. 

Nulägesbeskrivning 

Sedan de goda åren i slutet av 1980-talet har betydande förändringar 
genomförts i organisationen. Företaget har gått från en affärsområdesbase-
rad struktur till en konstruktion som bygger på relativt självständiga dot
terbolag. Den organisationsskiss som visas nedan beskriver den nya struk
tur företaget har efter omorienteringsprojekten. Den mer detaljerade upp
byggnaden under dotterbolagen beskrivs i nästa avsnitt som behandlar ett 
av dessa dotterbolag (J&W Bygg och Anläggning). Dotterbolagsstrukturen 
förklaras också ytterligare i beskrivningen av de omorienteringsprojekt som 
genomförts i koncernen. 

AB J&W är moderbolag i J&W koncernen. Den tekniska konsult
verksamheten bedrivs huvudsakligen via fem inhemska dotterbolag: J&W 
Bygg och Anläggning, EVR & Wahlings AB, Gösta Sjölanders AB, Benima 
AB och Ferator AB. J&W Utland marknadsför de tekniska konsulttjän
sterna utomlands. AB J&W Fastigheter ansvarar för fastighetsutveckling 

198 



Sjölanders 
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Wah lings 
J & W  B y g g  
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FERATOR J & W utland BENIMA 

J & W  

Koncernstaber J & W fa stigheter 

Figur 11. J&W:s organisationsstruktur 1993 

samt förvaltning av J&W-koncernens fastighetsbestånd. J&W fastigheter 
är att betrakta som ett fristående dotterbolag på samma sätt som de fem 
dotterbolag som sysslar med tekniska konsulttjänster. 

Idag är ca 2 000 personer verksamma inom J&W-koncernen, vilket är 
en kraftig minskning från slutet av 1980-talet. I och med förvärvet av 
Movexa under 1990 hade koncernen ca 3 900 anställda som mest. Den över
vägande delen är ingenjörer och verksamma inom dotterbolagen. Av d en 
totala personalstyrkan har 23% högskoleutbildning och 18% är civilinge
njörer. 

J&W:s affärsidé är, enligt årsredovisningen 1993, att J&W-koncernen 
ska erbjuda kvalificerade tekniska konsulttjänster inom områdena bygg, 
anläggning, vvs, el, industriell automation och mekanisk konstruktion till 
privata och offentliga beställare i Sverige och utlandet. Denna affärsidé gäl
ler även för de sex dotterbolagen som arbetar med den tekniska konsult
verksamheten. 

Koncernens ekonomiska ställning har försämrats under början av 1990-
talet. Soliditeten, som under slutet av 1980-talet låg stabilt över 25% (när
mare 35% under toppåret 1989), har sjunkit till under 20% (1992). Samma 
tendenser återfinns resultatmässigt. Resultatet har varit negativt de senaste 
två räkenskapsåren (1991 och 92), vilket också gett en negativ avkastning 
på eget kapital. Resultatmässigt sker ett skarpt brott mellan 1990 och 1991, 
vilket sammanfaller med den allmänna byggkris som präglat första delen av 
1990-talet. 

Den försämrade ekonomiska ställningen och resultatet går att härleda 
ur den efterfrågeminskning man upplevt under de första åren av 1990-talet. 
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Omsättningen, som 1990 var 1 614 Mkr minskar under 1992 till 1 265 
Mkr (i årsredovisningen för 1992 anges minskningen till 93 Mkr för jäm
förbara enheter). 

J8cW Bygg och Anläggning 

J&W Bygg och Anläggning är ett av J&W-koncernens sex dotterbolag. 
J&W Bygg och Anläggning finns på 53 orter i Sverige. Verksamheten är 
organiserad i sex geografiska regioner med sammanlagt 85 konsultavdel
ningar (kostnadställen). I många fall arbetar konsultavdelningarna under 
egna namn, som dotter-döttrar eller intressebolag. Ett exempel på detta är 
Arne Johnsson som köptes upp under 1990 och numera är inkorporerat i 
Bygg och anläggning, men kvarstår med eget namn. 

Som stöd till regionerna finns det en stab innehållande ekonomi-, personal 
och teknikstöd. Företaget arbetar under många olika namn. Vid bildandet av 
J&W Bygg och Anläggning valde de att behålla de etablerade firmanamn, som 
av tradition förknippas med olika specialiteter och verksamhetsinriktningar. 

J8tW Bygg & Anläggning har som huvudverksamhet byggprojektering, 
mark- och anläggningsteknik samt byggadministration. Tjänsterna omfat
tar t.ex. konstruktion och byggteknik för industri- och bostadbyggande. 
Företaget har 1 146 st anställda (31/12 1993), vilket är en minskning med 
närmare 300 personer sedan bokslutet 1990. Av de 1 146 var 866 män. 

Västra Mellersta J & W S ödra Stockholm Östra Norra 

VD 

Ekonomi 
Personal 
Adm. utv 

T eknikorgnaisation 

Figur 12. J&W Bygg och Anläggning 
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Andelen civilingenjörer eller motsvarande är 22,7% och andelen gymnasie
ingenjörer eller motsvarande är 51,6%\ 

De viktigaste strategierna är; att öka samverkan mellan de olika tekni
kområdena inom J&W-koncernen, att öka medarbetarnas kompetens ge
nom utbildnings- och utvecklingsinsatser, att effektivisera verksamheten 
genom såväl decentralisering som centralisering beroende på var och hur 
rationaliseringsvinster kan uppnås samt att aktivt profilera verksamheten 
intent och externt. 

Omorienteringsprojekt - en övergripande beskrivning 

Beskrivning av omorienteringsprojekten i J&W-koncernen 

JStW har under den senaste treårsperioden genomfört ett antal omoriente
ringsprojekt. I detta avsnitt ges en kronologisk beskrivning av de olika omo
rienteringsprojekten. Den aktuella tidsperioden karaktäriserades av en kraf
tig ekonomisk nedgång, som drabbat hela branschen. De projekt som 
beskrivs nedan är på olika sätt präglade av denna "kris". 

J&W-koncernens strategi under 1980-talet var att växa - både genom 
att expandera den egna kärnverksamheten och genom att diversifiera. Ett 
viktigt steg i den senare delstrategin togs genom en fusion under februari 
1990, där de köpte upp ett företag som hette Movexa. 

Detta företag innehöll industriteknik, en del byggteknik och städbolag. 
Detta ledde till att antalet anställda i koncernen ökade från 2 000 till när
mare 3 900. Syftet med förvärvet var framförallt att bredda de tekniska tjän
stesortimentet till att även omfatta tjänster inom det industritekniska områ
det och då framförallt industriell automation samt mekaniska konstruktio
ner. Som en följd av Movexaförvärvet genomfördes en organisationsför
ändring. En ny koncernledning skapades samtidigt som produktionen orga
niserades i s ju affärsområden: Bygg och Anläggning, Installation, Industri
teknik, Utland, Fastigheter, Specialverksamhet och Miljöservice. 

Under vart och ett av affärsområdena fanns sedan ett antal dotterbolag 
och andra enheter, som i flera fall marknadsfördes under egna namn. Denna 
affärsområdesbaserade organisation framgår av nedanstående figur. 

Under maj 1990 skedde en större satsning på den internationella mark
naden. J&W bildade YRM Jacobson &c Widmark Ltd tillsammans med det 
brittiska börsnoterade konsultföretaget YRM plc. Syftet var att marknads
föra koncernens tekniska konsulttjänster utomlands. 
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Dotterbolag 
och andra enheter 

Verkställande ledning Koncernstaber: 
ekonomi, personal, 

information 

J & W B/gg J&W 
& Anläggning Installation Industriteknik Utland Fastigheter hets utveckling Miljöservice 

J & W  J & W  J & W  J & W  V e r k s a m -  J & W  

Figur 13. Den tidigare organisationsstrukturen med 7 affärsområden. 

J&W-koncernen som vuxit kraftigt under hela 1980-talet och början av 
1990-talet gick i början av 1991 in i e n djup ekonomisk kris. Krisen bott
nade i den kraftigt minskade efterfrågan på företagets tjänster - både inom 
den byggrelaterade kärnverksamheten och inom de mer perifera verksam
hetsområdena (bl.a. vissa av de verksamheter som fanns inom Movexa och 
som styckades upp på de olika affärsområdena). 

För att åtgärda detta genomfördes ett omfattande rationaliseringsprog
ram, där man bl.a. införde anställningsstopp, och investeringsstopp. Detta 
åtgärdsprogram initierades under 1991 och koncentrerades till den teknis
ka konsultverksamheten. Den minskade beläggningen ledde också till 
omfattande uppsägningar av personal inom konsultverksamheten. Målet 
var att minska personalstyrkan med 25% i förhållande till toppnivån 1989. 

Förutom detta ansåg man det väsentligt att sälja de enheter som inte 
arbetade med teknisk konsultverksamhet, som t.ex. städ, blomuthyrning 
o.dyl. Detta sammantaget innebar att personalstyrkan minskade drastiskt. 
Den kraftiga minskningen av antalet anställda under 1991 och 1992 för
klaras både av minskningen av den reguljära tekniska konsultverksamhe
ten, men också av avyttring av bolag. 

Andra åtgärder som genomfördes under 1991 var att sälja en del av de 
fastigheter man ägde för att därigenom minska balansomslutningen och 
höja soliditeten. Trots detta avsåg man att följa den tidigare strategin, gäl
lande fastigheter, nämligen att dels förädla fastighetsprojekt i tidiga skeden 
och dels samverka med externa parter. 

De åtgärder som vidtagits under 1992 för att anpassa organisationen till 
den lägre efterfrågan har generellt sett inneburit uppsägningar och kost
nadsbesparingar. Företaget införde bl.a. investeringsstopp. Från att tidigare 
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ha uppmuntrat till köp av datorer, resor för personalen osv. infördes ett totalt 
investeringsstopp. För att få göra en investering skulle investeringen skrift
ligt motiveras och attesteras av VD. Utöver dessa åtgärder försökte man 
effektivisera arbetssätt och öka produktiviteten. När det gäller fastigheter 
har man bestämt sig för att i det korta perspektivet sälja en del av fastig
hetsbeståndet. Under 1992 såldes därför fastigheter för 100 miljoner kronor. 

Under 1992 fortsatte den koncentration till den tekniska konsult
verksamheten som inletts året innan. Bl.a. avyttrades artfrämmande verk
samheter, som under 1991 haft en omsättning på 229 Mkr. 

Under 1992 genomfördes också en större organisationsförändring som 
innebar stora förändringar av organisationens strukturella uppbyggnad. En 
konsekvens av det omfattande rationaliseringsarbetet, som beskrevs ovan, 
var att koncernens verksamhet koncentrerades tydligare till den tekniska 
kärnverksamheten. 

Det skedde bl.a. en renodling av verksamheten genom att två tidigare 
affärsområden avvecklades helt - J&W Verksamhetsutveckling och J&W 
Miljöservice. Den tidigare genomförda uppdelningen av koncernen i 7 olika 
affärsområden upplevdes alltmer som negativ. För att tydliggöra den tek
niska konsultverksamheten slopades affärsområdesstrukturen och istället 
lyftes de olika dotterbolagen fram. 

Den tekniska konsultverksamheten bedrivs fr.o.m. 1992 i ett antal dotter
bolag; J&cW Bygg och Anläggning, EVR & Wahlings AB, Gösta Sjölander AB, 
Benima AB och Ferator AB. I samband med detta skapades också det nya 
moderbolaget - Jacobsson & Widmark AB, vars tidigare produktionsavdel
ningar samordnades med övriga enheter inom J&W Bygg & Anläggning. 

Sammanfattningsvis är det tre olika omorienteringsprojekt som fokuse
ras i denna studie. Det första är uppköpet av Movexa och uppdelningen av 
verksamheten i affärsområden i anslutning till detta. Det andra är när man 
tog bort affärsområdena och istället delade in J&W i ett antal dotterbolag 
och det tredje är det stora rationaliseringsprojekt som genomfördes i anslut
ning till den ekonomiska nedgången. 

Beskrivning av omorienteringsprojekten i J&W Bygg och Anläggning AB 

De omorienteringsprojekt som är aktuella när det gäller J&W Bygg och An
läggning är framförallt gjorda under 1992-93. Bolaget har berörts på olika sett 
av de omorienteringsprojekt som beskrivits ovan. Före bolagiseringen 1992 
var J&W Bygg och Anläggning ett av affärsområdena. Till affärsområdet 
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hörde ett antal fristående enheter - J&W:s sex regioner samt Allmänna Inge
njörsbyrån AB (AIB), Arne Johnssons Ingenjörsbyrå och Pehrs & Co. i Växjö. 
Vid halvårsskiftet 1992 sammanfördes alla enheter i det tidigare affärsom
rådet i ett bolag - J&W Bygg och Anläggning AB - med sex stycken regioner 
(se figur 14 ovan). Under regionerna opererar fortfarande ett antal av konsul
tenheterna under egna namn, t.ex. nämnda Arne Johnsson ovan. 

Syftet med bolagiseringen sades vara att uppnå en bättre intern sam
ordning mellan de tidigare mer fristående enheterna i affärsområdet. Det 
var framförallt samordning mellan å ena sidan de gamla produktionsenhe
terna inom J&W och å andra sidan dotterbolagen AIB, Arne Johnsson mfl. 
man sökte. Nu sorterar de olika enheterna under en bolagsledning. Sam
ordningen mellan enheterna ska också ses i ljuset av de effektiviseringar och 
kostnadsbesparingar man sökt i samband med den ekonomiska krisen. Ett 
exempel på det senare är hur en enhet i Umeå (ett Arne Johnssonkontor) 
slogs samman med den befintliga enheten J&W Bygg och Anläggning. 

Fr.o.m. den 1 juli 1993 har de arbetat med en ny ledningsstruktur. Den 
innebär att antalet regioner minskat från tidigare sex till fyra. J&W Södra 
och Östra slogs samman liksom J&W Västra och Mellersta. Däremot för
blev J&W Stockholm och Norra oförändrade. En ny företagsledning bil
dades bestående av VD och de fyra regioncheferna. I och med detta kommu
nicerar sektioner och avdelningar direkt med företagsledningen när de tar 
kontakt med sin regionchef. 

Förutom förändringar av regionchefernas roll så kopplades den s.k. tek
nikorganisationen direkt till företagsledningen. Anledningen till det var att 
man ansåg det viktigt att teknikorganisationen fanns tillgänglig för alla 
inom J&W Bygg och Anläggning. Det skulle ge företaget större möjligheter 
på marknaden, i och med att det då skulle finnas möjlighet att lösa de mest 
besvärliga problemen. 

Det har också skett ett antal rationaliseringsåtgärder för att minska 
företagets kostnader. Dessa åtgärder genomfördes under 1992-93 och har 
benämnts Operation vargavinter. Åtgärderna som vidtogs inom Operation 
vargavinter handlade om effektivisering i vid bemärkelse i arbetssättet, i 
uppdragen, i centrala kostnader o.dyl. 

Inom ramen för Operation vargavinter genomfördes omförhandlingar 
av alla hyreskontrakt, för att därigenom uppnå lägre kostnader. Andra 
åtgärder var att man temporärt tog bort rikskuponger och andra typer av 
mindre ekonomiska belöningar. Utöver dessa åtgärder har man också min
skat personalstyrkan. I och med dessa minskningar blev en del avdelningar 
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väldigt små, varför man såg det som naturligt att slå ihop avdelningar. 
Genom att man köpte upp mycket företag så blev det i v issa fall så att det 
fanns flera parallella avdelningar i samma stad. Dessa är nu sammanslag
na, vilket gjort att kostnaderna minskat och att det inte sker någon kon
kurrens mellan J&W-kontoren. 

Föreställningar kring omorienteringsprojekten 

Den följande tematiska analysen innehåller tre teman - företagsförvärv och 
skapande av affärsområden, rationalisering och slutligen bolagisering. 

Tema I: Företagsförvärv och skapande av affarsområdesstrukturen 

J&W-koncernen hade under en följd av år under 1980- och början av 1990-
talet köpt upp ett antal företag och därmed vuxit kraftigt i storlek. Det för
sta temat handlar om den tillväxtstrategi som präglade koncernen vid 
denna tid och hur man skapade en ny struktur med olika affärsområden. 
Denna uppköpsstrategi kulminerade 1990 med uppköpet av Movexa, vil
ket bildar en viktig bakgrund för att förstå den nya affärsområdesbaserade 
struktur som skapas vid denna tid. Från koncernledningen motiveras detta 
uppköp med tanken att man ville växa, bli större, men också att man ville 
bredda sig. Movexa innehöll både delar som var överlappande med tidiga
re J&W-delar men också verksamhet som låg vid sidan av den ordinarie tek
niska konsultverksamheten. 

Ett viktigt argument för de uppköp som gjordes under perioden, som 
framhålls av koncernledningen, är att man ville "köpa" marknader, främst 
genom att kunna få tillgång till kontor där man själv inte var representerade 
Samma argument används också för Movexaaffären. 

Vi köpte företag på olika orter i storleksordningen 10-20 personer 
och byggde vidare på de kontorsnät som tidigare hade byggts upp 
under lång tid. 

Förutom detta ville man bredda sin verksamhet och vara ett heltäckande 
tekniskt konsultföretag. Följande citat är exempel på de argument som 
används av koncernledningen för att legitimera Movexaköpet: 

man ville ha flera ben att stå på så att man fick en bredare kompe
tens för att kunna gå ut i andra verksamheter. 
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... var väldigt svårt att bygga upp av egen kraft dels så var det stor 
konkurrens, det var omöjligt att få tag i de folk man ville ha. 

Ytterligare argument ledningen använder för köpet av Mo vexa är att de 
ansåg sig tvungna att förbättra verksamheten på infrastruktursidan. Detta 
ansågs svårt att göra på egen hand, istället förordades uppköp av företag. 
Under hela 80-talet skedde en rad uppköp av företag för att öka volymen 
och bredda verksamheten, de ville ha flera ben att stå på. Uppköpet förkla
ras med andra ord av svårigheter med att växa själv. 

När det gäller Movexaaffären och inrättandet av affärsområden upplev
des det som olyckligt att köpa Movexa vid den tidpunkt det skedde. Däremot 
anser man att införandet av affärsområden var en i högsta grad befogad åtgärd. 

Inställningen till Movexaaffären framstår som tudelad Å ena sidan är 
man ense om att det var en mindre lyckad affär. Å andra sidan är man noga 
med att motivera varför man genomförde affären. Uppköpet av Movexa är 
en affär man inte är stolt över. När det gäller de känslor som är kopplade 
till Movexaaffären så framkommer det tydligt att man är mycket missnöjd 
med köpet. Den negativa känslan hos ledningen speglas i följande citat: 

Tyvärr var det så att det var mycket som inte behövdes i den kon
cernen. 

Det är klart om man hade haft någon föraning om den djupa ned
gång så skulle man väl inte ha expanderat med så mycket företags
förvärv som vi gjorde i slutet på 80-talet. 

Uppköpet av Movexa och de andra företag som förvärvades under 1980-
talet, väckte tankar på att genomföra en organisatorisk förändring - infö
rande av affärsområden. När det gäller införandet av dessa förklarar man 
det med att man hade köpt så många företag att man behövde skapa en 
struktur inom företaget. Följande citat pekar på hur man argumenterar för 
införandet av affärsområden: 

...kolossal massa företag som var köpta av J&W... alla VD:ar ligger 
direkt under; det är omöjligt man kan inte ha det så utan man måste, 
det måste bli möjligt att arbeta för en VD, också för administrationen. 
Det blir för många punkter och därför kom det till affärsområden. 

Från koncernledningens sida görs därmed en stark koppling mellan den ti
digare uppköpsstrategin och behovet av att skapa en tydligare organisa
tionsstruktur. När det gäller övriga nivåer i organisationen delar man i stora 
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drag ledningens beskrivning av organisationsförändringen och uppköps
strategin. Man är t.ex. ense med ledningen om att affärsområdesstrukturen 
var ett sätt att skapa en bättre ordning efter att man köpt bl.a. Movexa. Det 
upplevs inte som någon stor fråga att skapa en affärsområdesbaserad struk
tur. Det tycks snarare som det passerade tämligen obemärkt förbi. 

När det gäller inställningen till själva uppköpsstrategin och inte minst 
Movexaaffären finns dock divergerande synpunkter. Ledningen ansåg att 
det var för att bredda sin verksamhet och växa medan t.ex. de fackliga 
representanterna diskuterar Movexaaffären ur ett mer renodlat tillväxt
perspektiv. Ett uttalande som pekar på detta är följande: 

...istället köpte in Movexakoncernen med bolag som sysslade med 
samma saker som J&W. 

Från fackets sida är man mycket kritisk mot Movexaaffären, som man 
anser var en dyr affär. Det upplevdes alltså inte positivt att man köpte upp 
Movexa. Det var dessutom en dåligt vald tidpunkt för köpet, med tanke på 
den lågkonjunktur som tog sin början vid detta tillfälle. Denna kritik delas 
också av aktörer på andra nivåer i företaget. 

Det var väl ingen lysande affär om man ser tillbaka idag. Dom som 
jobbar här säger väl att det måste ha varit en jättedålig affär. 

Dotterbolagsledningen är också kritisk till den tillväxtstrategi som bl.a. 
ledde till uppköpet av Movexa. Det finns här en stark tro på den tekniska 
konsultverksamheten och behovet av att koncentrera sig på denna. 

Det har varit ett störande moment i tillvaron att man har haft dom 
artfrämmande verksamheterna i koncernen. 

Föreställningarna kring det första temat - den tidigare uppköpsstrategin 
och den organisatoriska förändring som följde på denna - koncentreras till 
koncernledningen. Förställningarna kring temat beskrivs därför som svagt 
spridda. En viktig förklaring till detta är att de endast indirekt påverkat det 
nuvarande dotterbolaget Bygg och Anläggning. Under perioden arbetade de 
inköpta bolagen vidare som relativt självständiga delar i något affärsom
råde. Det är först i ett senare skede (se tema 3) som man försökte integre
ra dotterbolagen och andra enheter. Uppköpen var en del i en koncernstra
tegi som i detta skede inte berörde de befintliga dotterbolagen. 

I den mån man diskuterar uppköpsstrategin och affärsområdesstrategin 
på dotterbolags- och lokalkontorsnivåerna, är det som kommentarer till 
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Movexaaffären, och ofta då negativa kommentarer. Någon större hetero-
genitet i föreställningarna går inte att spåra. Man kan skilja sig åt i upp
fattningarna om motiven till Movexaaffären. I övrigt är man dock överens 
om både motiv och vad som faktiskt hände. 

Frekvens Sakinnehåll Inställning 
Positiv Negativ 

Koncernledning 20 10 4 6 

Dotterbolagsledning 2 1 1 

Personal 1 1 

Personalrepresentanter 6 4 2 

Tabell 11. Sammanställning av utsagor kring tema 1 

Tema 2 - Rationalisering 

J&W-koncernen har, liksom övriga företag i branschen, drabbats hårt av 
den ekonomiska nedgången. Inom den tekniska konsultverksamheten har 
man t.ex. minskat personalen med ca 700 personer, till ca 2.000 anställda. 
Ett centralt tema2 blir därför de olika rationaliseringsåtgärder som genom
förts för att anpassa företaget till de nya marknadsförutsättningarna. I mot
sats till det föregående temat är rationaliseringsåtgärderna ett tema som 
berör alla nivåer. 

Från koncernledningens sida kopplas behovet av rationaliserings
åtgärder till den allmänna ekonomiska nedgången. Man pekar på hur oer
hört kraftig nedgång det är frågan om. Det har lett till en kraftigt minskad 
beläggning för företaget. Det blir då en naturlig åtgärd att försöka minska 
antalet anställda för att därigenom minska lönekostnaderna som är en stor 
kostnadspost i ett personalintensivt företag av denna typ. 

Som konsult blir det här en enorm spiraleffekt. Tappar man jobben 
sitter man ändå med lönerna. 

Det finns i det sammanhanget också en föreställning om att man byggde upp 
en alltför stor kostym under 1980-talet och att man idag lärt sig att inte anstäl
la för mycket folk. I övrigt talar man, från koncernledningens sida, mycket om 
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konkreta handfasta åtgärder för att minska kostnader och undvika slöseri. Ett 
exempel på hur koncernledningen uttalar sig om detta är följande: 

Det bär har ju inneburit en total översyn av verksamheten, vilka 
kostnader man unnar sig, vilken typ av belöningssystem man har ute 
i företaget. 

Att hålla igen investeringar; att helt enkelt inte spendera en krona i onö
dan utan att hålla i varenda krona och att förhandla med bankerna. 

Ute på dotterbolaget Bygg &c A nläggning har man väl utvecklade föreställ
ningar kring rationaliseringstemat. Det hänger samman med att man initierat 
och genomfört ett samlat rationaliseringsprogram som man kallar Operation 
vargavinter. Operation vargavinter är ett internt rationaliserings- och effekti-
viseringsprojekt hos dotterbolaget Bygg och Anläggning. De åtgärder som vid
tagits under benämningen operation vargavinter är allmänna kostnadsbespar
ingar och neddragningar av verksamheten. Dessutom har man förändrat led
ningsstrukturen. Från att tidigare haft regionchefer som enbart arbetar inom 
sin region har dessa skapat en ledningsgrupp tillsammans med VD för dotter
bolaget. Detta innebär att regioncheferna nu är ledningsrepresentanter. 

Bygg &c Anläggnings ledning uttalar sig framförallt om detta egna ratio
naliseringsprojekt. Att initiera Operation vargavinter var Bygg &c An lägg
nings svar på koncernledningens krav på rationaliseringsåtgärder. Från dot
terbolagsledningens sida är man mån om att lyfta fram den nya lednings
strukturen. De olika rationaliseringsåtgärderna berör man i mindre ut
sträckning. De nämner att det varit jobbigt för personalen men nödvändigt. 
De trycker också på betydelsen av att det ska märkas att projektet är slut. 
Ett uttalande som pekar på det är: 

När operation vargavinter tog slut 1 juli 1993, då gick vi in i som
marperioden och det är viktigt att man i organisationen känner en 
klimatförändring. 

När det gäller inrättande av den nya ledningsstrukturen ser man flera motiv 
till denna. Ledningen för J&W Bygg & Anläggning består av VD och fyra 
regionchefer, som tillsammans bildar en ledningsgrupp. Regioncheferna har 
både ansvar för regionen och för ledningsfunktioner. Ledningsgruppen träf
fas två dagar i veckan och de övriga tre dagarna arbetar alla utom VD i sin 
region. Från koncernledningens håll är man positiv till att antalet regioner 
minskats. Vid Bygg & Anläggning däremot ser man mer kritiskt på region
chefens nya roll. 
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Dotterbolagsledningen menar att motiven till att genomföra den nya 
ledningsstrukturen framförallt är att förbättra den interna kommunikatio
nen. Man argumenterar för den nya ledningsstrukturen genom att ta upp 
betydelsen av tydlig och klar kommunikation mellan ledningen och de loka
la enheterna. En förbättrad kommunikation mellan dotterbolagsledningen 
och lokalkontoren, via ledningsgruppen med regioncheferna, blir då ett sätt 
att nå en högre effektivitet i organisationen. 

Det är inte så att dom (lokalkontoren, förf. anm.) skall gå till en 
regionchef\ som sen skall gå till en VD, som skall gå tillbaka till 
regionchefen, som skall gå till avdelningschefen. 

Ett annat argument är att regioncheferna ska känna större förståelse och 
delaktighet i olika beslut. Ledningen redogör för behovet att undvika intern 
konkurrens och störningar. Det viktiga är att vara effektiv på marknaden. 

Det märks tydliga förhoppningar i ledningsuttalanden om att den nya led
ningsstrukturen ska vara bra för organisationen. Förändringen har en mycket 
positiv status hos dotterbolagsledningen. Ett uttalande som pekar på det är: 

..så hoppas jag och tror att avdelningscheferna känner en större närhet 
till företagsledningen... känner en sorts delaktighet i företagsledandet 
och det är en viktig effekt som jag hoppas man får utav det här. 

De fackliga representanterna är överens med ledningen om att man var 
tvungen att genomföra kraftfulla rationaliseringsåtgärder i och med att låg
konjunkturen blev så pass bestående. Den kritiken som kommer från de 
fackliga representanterna är mycket försiktig och i d e stora hela verkar de 
införstådda med att det krävdes kraftfulla besparingar för att klara krisen. 
Det är egentligen bara i detaljer man kan skönja en viss kritik. 

Det är klart att vi ville inte avstå från rikskuponger som vi hade för
handlat oss till en gång i tiden vi hade gjort en uppoffring på något 
sätt för att få det en gång i tiden. 

Med hjälp av den nya ledningsorganisationen ville man minska hierarkin i 
organisationen. Det som här kan verka något motsägelsefullt är att de fack
liga representanterna både upplever att ledningen vill minska hierarkin 
samtidigt som de upplever att organisationen blir mer centraliserad. 

Föreställningarna hos personalen ute på lokalkontoren centreras främst 
runt mycket konkreta uttryck för Operation vargavinter t.ex. indragning
arna av rikskuponger och sänkning av lön. 
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En speciell fråga i samband med rationaliseringsåtgärderna är samman
slagningen av Arne Johnsson AB och J&W. Denna sammanslagning blev ett 
mycket påtagligt uttryck för rationaliseringarna. Sammanslagningen ledde 
till en rad avhopp från både Arne Johnsson och J&W vilket man tyckte var 
mycket tråkigt. Det är framförallt genomförandet man kritiserar. 

Man kan inte vara hur burdus som helst, man måste göra saker och 
ting med lite eftertanke tror jag och inplantera idéer som får mogna 
lite granna och sälja in fördelar, det tror jag är viktigt. 

Personalen har få föreställningar kring den nya ledningsstrukturen. De anser 
att motiven till den är att avdelningarna ska agera starkare och mer självstän
digt. Man menar dock att kontoret redan tidigare varit mycket självständigt. 
Ett annat motiv till förändringen skulle vara att man skulle få bättre kontakt 
med ledningen. De har svårt att förstå det motivet eftersom de anser att de 
redan har en bra kontakt med sin regionchef. Ett citat som pekar på det är: 

Vi har samma regionchef och kontaktvägarna är lika öppna som de 
alltid varit. 

Föreställningarna kring rationaliseringstemat är väl spridda i organisatio
nen. Det talas mycket i intervjuerna om de olika rationaliseringsåtgärder 
som genomförs. Intressant att notera är också de specifika åtgärder som 
genomförs inom ramen för Bygg och Anläggning - med det sammanhållna 
programmet Vargavinter. I viktiga stycken ansluter föreställningarna kring 
Vargavinter till koncernledningens tankar kring rationalisering. Inom 
ramen för Bygg och Anläggnings rationaliseringsåtgärder ryms också den 
förändrade ledningsstrukturen, som kan ses som en mer offensiv åtgärd för 
att effektivisera företaget. 

Frekvens Sakinnehåll Inställning 
Positiv Negativ 

Koncernledning 25 25 

Dotterbolagsledning 8 7 1 

Personal 19 16 3 

Personalrepresentanter 16 13 3 

Tabell 12. Sammanställning av utsagor kring tema 2. 
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Några kraftfullare negativa föreställningar kring rationaliseringstemat 
finns inte. Det är i så fall när vi kommer ut på lokalkontorsnivån som kri
tiska röster börjar höras. Det gäller då framförallt sammanslagningar av 
lokalkontor, t.ex. den nämnda sammanslagningen mellan Arne Johnsson
kontoret och J&W-kontoret i Umeå. 

Tema 3: Bolagisering 

Efter att affärsområdena införts dröjde det inte mer än drygt ett år förrän 
man bestämde sig för att ta bort dem och istället genomföra en bolagisering 
och lyfta fram de stora enheterna och dotterbolagen i den tidigare struktu
ren. Denna bolagisering ska ses i ljuset av den ekonomiska nedgången och 
behovet att söka effektivare organisationslösningar. 

Lågkonjunkturen var djupare än koncernledningen anat och man anser 
att det behövde fattas drastiska beslut och genomföras drastiska åtgärder. 

1990 i februari köpte vi Movexa, så skapade vi den här stora orga
nisationen. Sen insåg vi att vi måste börja avveckla, så då krympte 
vi det här. Vi har gått från ett konglomerat med många olika verk
samheter\ med nio olika affärsområden, till att vi nu har fem dot
terbolag med konsultverksamhet. 

Från ledningens sida redogör man noga för hur man resonerade vid denna 
tid. Man pointerar därvid vilket allvar som låg i situationen. Det fanns inte 
tid att ha någon dialog om förslagen eller om hur de skulle lösa problemen. 
Istället var strategin att styra det uppifrån med ganska hårdhänta men klara 
direktiv. De rationella argumenten till varför man var tvungen att göra på 
detta sätt är helt ekonomiska. Man anser att det helt enkelt blev för dyrt att 
ha personal- och ekonomifunktioner på varje affärsområde (i vissa fall även 
på enskilda bolag). 

En annan aspekt på bolagiseringen som tas upp är behovet av att bli ett 
renodlat tekniskt konsultföretag igen. Man säger att man ville komma till
baka till företagets huvudsysselsättning. Den tidigare uppköpsstrategin 
hade skapat en diversehandel av olika verksamheter, som ibland hade liten 
koppling till den tekniska konsultverksamheten. 

Vi är tillbaka till det som vi tycker att vi är duktiga på. Vi har sålt 
av en del fastigheter, vi har sålt av udda verksamheter. Nu är vi till
baka till ren konsultverksamhet. 

2 1 2  



Vi tog det beslutet då, med Bengt som koncernchef\ att nu ska vi 
avveckla allting förutom den tekniska konsultverksamheten. 

Det som upplevs som problematiskt vid borttaget av affärsområden var att 
det var svårt att jämställa VD för ett dotterbolag med J&W:s regionchefer 
trots att de hade ungefär lika många personer under sig och samma befo
genheter. Man upplever att det fanns både en positiv och en negativ sida av 
förändringen. Det positiva var att man fick ordning och reda på linjen 
medan det negativa var att man inte längre tillhörde J&W utan enbart ett 
dotterbolag till J&W. Man hörde alltså inte längre till huvudbolaget. 

Från båda nivåerna uppfattar man att borttagandet av affärsområden 
skapade en turbulens ute i organisationen. Förändringen innebar ju i prak
tiken att även vissa chefer togs bort. Det uttrycks bl.a. på följande sätt, först 
från koncernledningen och sedan från dotterbolagsledningen: 

Det här har varit en ganska jobbig process men helt nödvändig. 

...så blev det en våldsam revolution turbulens oerhört starka reak
tioner fanns det, det blev uppror inom något av dotterbolagen där 
jag tror att varje medarbetare hade skrivit under att dom absolut 
motsatte sig den här förändringen. 

En viktig aspekt av bolagiseringstemat som tas upp både av koncernledning 
och av dotterbolagsledningen är sammanslagningen av tre stycken upp
köpta dotterbolag med det gamla J&W. När det gäller ledningens egna 
känslor runt den nya organisationen, där man inte längre har affärsområ
den, verkar de vara mycket positiva. En av dem nämner bl.a: 

...fram till förra årsskiftet levde vi dels i en organisation som låg 
inom moderbolaget sen fanns det tre bolag som hade mer eller min
dre rikstäckande organisation som jobbande mer eller mindre paral
lellt. Alla tillhörde samma affärsområde. Det var en fullständigt 
omöjlig organisation redan där. 

Däremot upplevdes det som negativt att de hade kort tid på sig för att 
genomföra förändringen. Man tog upp diskussioner i mars-april 1992 om 
att fusionera och i juli skulle den nya organisationen börja fungera. 

Ser man till vad det är ledningen främst redogör för vid diskussioner om 
borttag av affärsområden är det genomförandet av den nya organisationen. 
Argument som används mot den gamla organisationen är till stor del att det 
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fanns flera företag som ägdes av J&W som konkurrerade ute i landet och 
att detta var olyckligt för företaget som helhet. 

Ute på lokalkontor och bland fackliga representanter stödjer man den 
genomförda bolagiseringen även om man ibland inte verkar känna sig 
berörda av den förändringen. En av de fackliga representanterna svarar föl
jande på frågan hur han har märkt av borttaget av affärsområden: 

Nej, inte jag i alla fall, inte det jag sysslar med.. 

Ute på lokalkontoren delar man kritiken mot den tidigare uppköps
strategin. Man menar att det varit nödvändigt att försöka koncentrera sig 
till de tekniska konsultjänsterna. 

Det finns en mängd företag som köptes upp och det innebar att vi 
fick en mängd konsulter, städkonsulter och dylikt. Nu har man tagit 
bort det artfrämmande. 

Man ser också bolagiseringen som ett sätt att rationalisera, som ett svar på 
den ekonomiska nedgången. 

Dessutom har man bara en ekonomiavdelning och en personalav
delning istället för en till varje region. 

På frågan om inriktningen på förändringen var riktig svarar man att det 
blev fel eftersom man fick en rad avhopp. Man pekar också på de avhopp 
som kom ett år senare i samband med den fusion mellan Arne Johnsson och 
den befintliga J&W-kontoret som då genomfördes, vilket beskrevs under 
tema 2. 

Bolagiseringstemat har fått en stark spridning i hela organisationen. Man 
är i stora stycken ense med ledningen i sakbeskrivningen av den genomförda 
förändringen, men också i hur den motiveras. Det uppfattas som mycket posi
tivt av aktörer på alla nivåer att satsa på den tekniska konsultverksamheten. 
I samband med bolagiseringen skedde också en sådan koncentration, genom 
att två tidigare affärsområden försvann ur koncernen. 

De negativa föreställningar som finns kring den genomförda förändringen 
gäller i första hand frågor kring genomförandet, där vissa aktörsgrupper 
menar att tidspressen var för stark. De negativa reaktionerna kan också kopp
las till att bolagiseringen sammanföll med starka personalneddragningar. 
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Frekvens Sakinnehåll Inställning 
Positiv Negativ 

Koncernledning 10 7 3 

Dotterbolagsledning 9 9 

Personal 12 8 2 2 

Personalrepresentanter 4 1 3 

Tabell 13. Sammanställning av utsagor kring tema 3. 

Homogenitet och spridning i J&W - en analys av lärandet 

I J&W är det tre teman som diskuteras. Genomgående i intervjuerna är den 
ekonomiska kris företaget, och branschen, gått igenom de senaste åren. De 
ekonomiska resonemangen är centrala i alla tre ternana, även om de två 
senare mer direkt handlar om krisen och hur man hanterat den. 

Det första temat är företagsförvärv och skapande av affärsområdes
strukturen. Temat handlar till stor del om J&W:s uppköp av Movexa och 
hur man därefter skapade affärsområden. Detta tema berör inte alla aktörs
grupper i ett första skede. Detta innebar att aktörsgrupper som inte var 
berörda från början hade vaga föreställningar om temat. Föreställningar 
som skiljer mellan de olika aktörsgrupperna är framförallt orsaken till var
för man köpte Movexa. Att Movexaaffären var en dålig affär är däremot 
alla överens om. 

I sammanställningen av utsagor kring temat framgår klart att det främst 
är företagsledningen, samt de fackliga representanterna i styrelsen, som 
uppehåller sig vid temat. Spridningen är med andra ord lägre än för de 
andra två ternana. Däremot är man eniga om vad som genomförts och i 
många stycken också i inställningen. 

Samtliga aktörsgrupper har homogena föreställningar kring det andra 
temat, rationaliseringsprogrammet. Att företaget gått igenom en långvarig 
ekonomisk kris har inte undgått någon. Vid alla intervjuer kan man peka 
på effekterna av nedgången, både i te rmer av genomförda rationaliserings
åtgärder men också vad gäller marknadsrelaterade effekter. Programmet 
bestod av både diverse kostnadsbesparande åtgärder och en förändring av 
regionchefens roll. Den första delen som rör de kostnadsbesparande delar
na är alla aktörsgrupper förvånansvärt positiva till. De flesta förklarar att 
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det var en nödvändig åtgärd för företaget. Många resonerar kring lågkon
junkturen och hävdar att man måste vara beredd på att ta konsekvenserna 
av en ekonomisk nedgång. Endast hos personalen längst ut i organisa
tionen, samt hos personalrepresentanterna förekommer en antydan om att 
det var tråkigt att de var tvungna att genomföra detta. Kritiken gäller dock 
detaljer i åtgärderna. 

Det bör här noteras att de fackliga representanterna inte har någon mot
bild till vad som bör åtgärdas utan istället har påfallande lika före
ställningar som ledningen. Den andra delen av rationaliseringsprogrammet 
rör regionchefernas förändrade roll. Föreställningarna kring denna förän
dring skiljer sig till viss del mellan koncernledningen och dotterbolagsled
ningen. Man är helt överens om innehållet i förändringen men koncernled
ningen ställer sig kritisk till om det löser några problem. Som helhet är inne
hållet i föreställningarna kring rationaliseringsprogrammet mycket homo
gena även om inställningen i vi ssa fall inte helt överensstämmer. 

Bolagisering är det tredje temat. Detta tema genomsyras av en mycket 
stor homogenitet och en god spridning. På alla nivåer är man överens om 
motivet till bolagiseringen. Även inställningen till att återgå till kärnverk
samheten speglas av en betydande homogenitet i föreställningarna. Alla 
aktörsgrupper ställer sig positiva till att återgå till kärnversamheten. Detta 
inkluderar även de fackliga representanterna. Det är intressant att notera 
att de fackliga representanternas föreställningar till mycket stor del överens
stämmer med ledningens föreställningar. Vilket inte alls är fallet inom det 
kommunala fältet. Samtliga teman tas upp på ett mycket homogent och lik
artat sätt. Även när det gäller inställningen till projekten är man överens. 
Det kan förekomma subtila skillnader i inställning i ö vrigt råder en bety
dande homogenitet bland föreställningarna hos de olika aktörsgrupperna. 
Det är endast kring avhoppen som vissa negativa utsagor dyker upp. 

Sammantaget präglas meningsskapandet i företaget av en betydande 
homogenitet. Tankarna bakom projekten har en relativt god spridning, man 
lägger samma mening i dem och man delar ofta ledningens inställning. Det 
är endast tema ett som skiljer sig med avseende på spridning, där är sprid
ningen låg. Projekten innebär dock inga radikala brott mot etablerade sätt 
att tänka i företaget och i branschen. Lärandet det är fråga om kan rubri
ceras som "single-loop" och handlar om att lära sig anpassa företaget till 
det rådande konjunkturläget. 

Man reagerar mot 1980-talets, som man säger, slöseri med resurser. 
Jämfört med det decenniet innebär omorienteringsprojekten ett nytt tanke
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sätt. Det visar sig dock att det är ett etablerat sätt att anpassa sig till kon
junktursvängningar. Rationaliseringar och då framförallt minskningar av 
personalen är ett normalt tillvägagångssätt vid nedgångar. 

1 Enligt årsredovisningen 1993. 
2 I detta tema behandlas inte de rationaliseringar som följde med den bolagisering som 
genomfördes under 1992. Detta behandlas som ett eget tema i nästa delavsnitt. 
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Scandiaconsult 

Nulägesbeskrivning 

Scandiaconsult har sedan september 1992 en organisation som bygger på 
sju affärsområden, varav sex i Sverige och ett i Norge. Dessa affärsområ
den är uppbyggda kring de teknikområden som de olika dotterbolagen ar
betar inom. Det innebär att dotterbolagen förts samman i d essa affärsom
råden. I vissa fall finns endast ett dotterbolag i affärsområdet, varför dessa 
sammanfaller. I de flesta fall finns dock flera dotterbolag per affärsområde. 
Den nya organisationen visas schematiskt i figuren nedan. 

De sju affärsområdena har tagit över vissa arbetsuppgifter från moder
bolaget (Scandiaconsult AB). Det gäller marknadssatsningar på stora pro
jekt, teknikutveckling och slutligen resursutjämning. Resursutjämningen 
handlar om att hantera skillnader i beläggning inom de olika affärsområ
dena. Svackor inom ett dotterbolag ska kunna kompenseras av toppar inom 
andra. Dotterbolagen har idag en relativt självständig ställning gentemot 
affärsområden och moderbolag. 

Koncernen hade, vid halvårsskiftet 1993, 976 personer anställda. Det 
är en minskning med 191 stycken från bokslutsåret 1991, då man nådde en 
topp på 1 167 st anställda. Det ska dock pointeras att antalet avskedanden 

SKANDIA CONSULT 

Dotterbolag, ca 25 st 

Sju affärsområden: Byggteknik, Mark/Infrastruktur, Byggadministration, 
Miljö/International, Elteknik, WS-teknik och Scandiakonsult A/S (Norge) 

Figur 14. Organisationsskiss Scandiaconsult 
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har varit betydligt fler än 191 stycken, vilket förklaras av att vissa nyan
ställningar gjorts inom expansiva områden. Under den senaste 5-årsperio-
den har antalet anställda legat stabilt strax över 1 000 personer. Av det tota
la antalet anställda har ca 86% en ingenjörsexamen. Andelen civilingen
jörer är 23%. 

Företaget är i huvudsak baserat i Skandinavien, även om vissa engage
mang har genomförts utanför denna region. Huvudkontoret finns i Stock
holm och man har geografisk kontorstäckning över större delen av Sverige, 
från Malmö i söder till Luleå i norr. 

Affärsidén är att vara tekniska konsulter. Man trycker på företagets 
breda kompetens inom industri-, bygg- och anläggningsprojekt. Affärsidén 
konkretiseras genom att ha kompetenta, kreativa och engagerade medar
betare. En viktig strategi som lyfts fram för att nå detta mål är att bibehål
la en decentraliserad organisation. 

Det ingår även i affärsidén att företaget ska vara marknadsorienterat, i 
meningen att man ska sätta kundens behov i fokus. Ett huvudmål blir där
vid att leverera uppdrag med hög kundtillfredsställelse. Man trycker i det 
sammanhanget på vikten av att arbeta nära kunden och bibehålla prägeln 
av lokal småskalighet. 

Koncernens resultat och ekonomiska ställning har varit förhållandevis 
stabil under den ekonomiska nedgången under början av 1990-talet. Från 
toppåret 1990 sjunker omsättningen från 601.5 Mkr till 522 Mkr (1992). 
För 1992 redovisas en knapp vinst (2 Mkr) före skatt och minoritetsande
lar. Detta ska jämföras med toppårets resultat på 45.5 Mkr. Soliditeten lig
ger dock stabilt omkring 50%. 

På dotterbolagsnivån märks stora skillnader mellan de olika affärsom
rådena. De två affärsområdena Byggteknik och Mark/Infrastruktur har för
bättrat sina resultat under 1992, medan Elteknik och WS-teknik gått med 
betydande underskott. Stora resultatmässiga skillnader uppvisas också mel
lan enskilda dotterbolag och i vissa fall också mellan avdelningar inom 
bolagen. 

Under 1993 förbättras koncernens ekonomiska resultat, framförallt 
genom en förbättrad orderingång inom infrastruktur. SCC har bl.a. fått i 
uppdrag, tillsammans med 4 utländska konsultbolag, att projektera den 
fasta förbindelsen över Öresund. Detta uppdrag är värt ungefär 350 Mkr. 
Man pekar också på att rationaliseringssatsningar gett resultat i form av 
lägre kostnader, vilket också påverkat resultatet positivt. 
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SCC WS-Teknik 

I detta arbete granskas affärsområdet VVS-teknik. Affärsområdet samman
faller med det enda dotterbolaget - SCC WS-Teknik AB. När det i fort
sättningen talas om SCC WS-teknik är det bolaget som avses om inget an
nat sägs. Detta bolag skapades under 1993. Då övertog man också all WS-
verksamhet från det tidigare affärsområdet Installationsteknik, samt från 
dotterbolaget SCC Nord. 

SCC WS-teknik sysslar i huvudsak med projektering av WS-system åt 
bygg- och fastighetsbolag och industrin. Ett andra viktigt område är också be
siktningsarbeten. Man pekar också på att ett viktigt framtida område kan bli 
den obligatoriska funktionskontroll som ska göras av ventilationsanläggning
ar i fastigheter från 1993, något som man tror i sin tur ska kunna ge uppdrag. 

Innan affärsområdet WS-teknik övertog WS-delen från affärsområdet 
Installationsteknik, svarade man för ca 5% av koncernens omsättning. Vid 
ingången av 1993 hade man 65 personer anställda. Efter omstrukturering
en 1993 har affärsområdet ökat i storlek. Inom SCC Installationsteknik 
hade man bl.a. en spjutspetskompetens inom tunnelventilation. 

Det nya bolaget har sitt huvudkontor i S tockholm. Lokalkontor finns, 
förutom i Stockholm också på 11 orter i landet. Denna studie koncentreras 

Chef avdelning 2 

VD & affärs
områdesansvarig 

Projektledare 
& k onsulter 

Chef avdelning I 

Projektledare 
& konsulter 

Figur 15. Organisationsskiss SCC VVS-Teknik i Stockholm 
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till bolagsledning och lokalkontor i Stockholm. Eftersom WS-Teknik är 
det enda bolaget inom affärsområdet är VD:n också affärsområdesansva
rig. För varje lokalkontor finns en lokalkontorschef. I Stockholm motsva
ras denna funktion av två avdelningschefer. 

Lokalkontoret i Stockholm är uppbyggt kring två konsultavdelningar, 
där den ena i princip motsvarar det gamla WS-Teknik och den andra de 
delar som förts över från Installationsteknik. För varje avdelning finns en 
avdelningschef, som är ansvarig för marknadskontakter och anskaffande av 
nya uppdrag. Under avdelningschefen arbetar projektledare och konsulter. 
Organisationen sammanfattas i figuren ovan. 

Omorienteringsprojekt - en övergripande beskrivning 

I detta avsnitt beskrivs övergripande det omorienteringsarbete som bedri
vits i koncernen under de första tre åren av 1990-talet. En viktig bakgrund 
till detta omorienteringsarbete är den stora ägarförändring som genomför
des under 1989 och som kulminerade i att företaget börsnoterades. Fram 
till och med våren 1989 hade Pronator varit huvudägare i SCC. I mars 1989 
tog dock Pronator beslutet att börsintroducera SCC och därmed sälja ut sitt 
innehav i bolaget. 

Motiven som anfördes för att bryta ut Scandiaconsult från Pronator var 
bl.a. att ge bättre förutsättningar för en fortsatt stark utveckling, att ge ökad 
handlingsfrihet samt att ge de anställda möjlighet att bli delägare. SCC hade 
under en dryg femårsperiod expanderat kraftigt och genererat mycket goda 
resultat. Genom att bli självständigt menade man sig också kunna möta den 
väntade hårdnande konkurrensen. 

Den optimism som präglade koncernen vid slutet av 1980-talet, och 
som kulminerar i börsintroduktionen och frigörandet från Pronator, bryts 
dock under 1990-talets första år. Under 1991 minskar t.ex. företagets total
marknad med ca. 20%. Genom uppsägningar har också antalet anställda 
minskat. Redan under 1990 infördes anställnings- och investeringsstopp. 

Liksom de andra konsultföretagen i branschen har man drabbats hårt 
av krisen inom bygg- och fastighetsbranschen, även om företagets tyngd
punkt legat inom infrastruktur och anläggningar. En rad åtgärder sattes in 
under 1991 och 1992 för att möta den kraftiga minskningen i beläggning. 
Bl.a. avvecklades ett antal dotterbolag som uppvisat negativa resultat. 
Under 1991 avvecklades fyra bolag och två såldes tillbaka till tidigare ägare. 

Inom koncernen har man också genomfört ett omfattande åtgärds
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program för att minska kostnaderna Man pekar bl.a. på att man lyckats 
minska koncernens rörelsekostnader under 1991 och 1992 med ca 60Mkr. 
En viktig del i detta rationaliseringsarbete bestod av anpassningar av per
sonalstyrkan, där man under 1991 t.ex. minskat antalet anställda med 
ungefär 200 personer och under 1992 med 135 personer. Löner svarar för 
ca. 65% av de totala kostnaderna, vilket gjorde personalneddragningar till 
en naturlig åtgärd. Resultaten för 1991 och 1992 har dock påverkats av 
avvecklingskostnader förknippade med avskedanden. 

Åtgärder i övrigt har varit att försöka uppnå ett effektivare resurs
utnyttjande, bl.a. genom att man utnyttjade lokaler effektivare. Lokalkost
naderna upptar ca 10% av de totala kostnaderna, varför betydande effek-
tiviseringar kunde göras inom det området. 

Förutom rationaliseringar ändrade SCC sin organisatoriska struktur. 
Scandiakonsult byggdes som koncern upp kring 7 affärsområden. Dessa 
affärsområden var, med undantag av det norska bolag som bildade ett af
färsområde, uppbyggda kring olika teknikområden inom det tekniska kon
sultområdet. Denna affärsområdesbaserade struktur har vuxit fram under 
en följd av år och fått sin nuvarande form så sent som l:a oktober 1993. 

SCC har under hela 1980-talet vuxit genom företagsförvärv. Denna till
växt kulminerade under 1989 och 1990 då man genomförde ett flertal stora 
företagsköp, av vilka kan nämnas Birger Ludvigson Ingenjörsbyrå AB med 
100 konsulter. Tillväxten kulminerade 1991 när man nådde en topp vad 
gällde antal anställda (1 167st). 

Den tidigare huvudägaren Pronator hade under 1980-talet drivit en 
strategi byggd på små, självständiga dotterbolag. Dessa skulle, sa man, inte 
vara större än 40-50 personer, för att dotterbolagsledningen skulle kunna 
ha en personlig kontakt med alla anställda inom bolaget. 

Koncernen fick, som en följd av denna strategi, en starkt bolagiserad 
struktur. Dotterbolagen var i början av 1990-talet uppdelade på två över
gripande affärsområden - Bygg och Installation. De olika dotterbolagen, 
som verkade under dessa två affärsområden, behöll sina gamla namn. 

Denna dotterbolagsbaserade struktur ledde till att man inom koncernen 
hade bolag som i flera fall arbetade med överlappande verksamheter, och i vissa 
fall till och med var konkurrenter. Detta sågs som alltmer olyckligt. Vidare 
ansåg koncernledningen att koncernen hade en vag profil gentemot kunderna. 

Överväganden av denna typ ledde till att man 1992 skapade en affärs-
områdesbaserad struktur, som till en början var uppbyggd kring 8 affärs
områden. Under 1993 minskades dessa till 7 genom att det tidigare själv
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ständiga affärsområdet Installationsteknik togs bort och fördes över till 
affärsområdena Elteknik respektive WS-teknik. 

Motivet bakom affärsområdesstrukturen var att dotterbolag som, tek
nikmässigt, arbetade inom samma verksamhet, skulle ha en gemensam 
affärsområdesledning. Detta för att bl.a. kunna ta tillvara samordningsför
delar och undvika onödig konkurrens. 

I samband med att denna affärsområdesstruktur bildades genomfördes 
också ett försök att skapa en tydligare koncernprofil. Ambitionen var att 
tydligare markera att de olika dotterbolagen hörde till en och samma kon
cern. De olika affärsområdena gavs huvudnamnet SCC, med en affärsom
rådesbeteckning, t.ex. SCC-WS-teknik. Trots det har man behållit ett fler
tal av de gamla dotterbolagsnamnen. 

Detta profileringsarbete kan också sättas i samband med hur man han
terade den ekonomiska krisen. Samtidigt med att man skapade affärsom
rådesstrukturen slogs också ett flertal dotterbolag samman och bytte namn. 
Motiven till dessa sammanslagningarna var av ekonomisk karaktär, man 
ville spara pengar genom att slå samman administrationen, utnyttja lokaler 
och i övrigt samordna verksamheter. 

Det tredje omorienteringsprojekt som behandlas här var en mer fram-
åtsyftande satsning. Satsningen genomfördes i form av en utbildning av i 
första hand uppdrags- och projektledare. Utbildningssatsningen gavs nam
net Aktivt affärsmannaskap. Ett syfte med denna satsning beskrevs som att 
stärka affärsmässigheten i uppdragsledarrollen. 

Utbildningssatsningen sattes i samband med den ekonomiska krisen. Man 
menade att de tekniska konsulterna i allt för stor utsträckning fokuserat de tek
niska aspekterna av projekten, och i mindre utsträckning de ekonomiska kon
sekvenserna. Det handlade t.ex. om att dokumentera och att följa upp projekt. 

Programmet beskrevs som den största utbildningssatsningen i Scandia-
consults historia. Utbildningen inleddes med att alla dotterbolagschefer 
utbildades till något man kallade "coacher". I nästa steg deltog coacherna 
i utbildningen av koncernens 320 uppdragsledare och projektledare. Tan
ken var sedan att koncernens alla anställda skulle genomgå utbildningen. 

Föreställningar kring omorienteringsprojekten 

Intervjumaterialet innehåller tre delvis skilda teman - rationalisering, affärs
områdesstrukturen och utbildningssatsningen. Dessa tre teman överensstäm
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mer i stora stycken med de tre omorienteringsprojekt som beskrevs i det före
gående avsnittet. Alla tre ternana förenas av vissa gemensamma nämnare, där 
den ekonomiska nedgången spelar en viktig roll. På olika sätt har de tre terna
na kopplingar till hur man i Scandiaconsult hanterar denna nedgång. 

Tema I. Rationalisering 

Det första temat handlar om hur man i Scandiaconsult hanterat den eko
nomiska krisen, främst genom olika rationaliseringsåtgärder. Utgångspunk
ten för rationaliseringsåtgärderna hänför man entydigt till den vikande 
marknaden som börjar märkas redan under 1990. Framförallt kopplar man 
den vikande marknaden till den minskade efterfrågan inom byggsektorn. 

Det har varit en oerhörd marknadsnedgång inom hela byggsegmentet, 
75% ungefär Allting som har att göra med kommersiella lokaler och 
bostäder. 

Ur koncernledningens övergripande perspektiv har företaget genomgått 
närmare tre år med resultat som ligger under budget. De första tecknen på 
detta märker man under första hälften av 1990, när prognoserna man gjort 
på resultaten börjar slå fel. 

I ett visst skede började vi tappa jämfört med vår budget och våra för
väntningar: Det var väl redan på försommaren 1990, maj 1990 tror 
jag att man för första gången missade sin budget. Sen var det i stort 
sett mellan 30 och 35 månader, ja kanske nästan tre fulla år tills dess 
vi fick e tt månadsresultat igen som överträffade våra förväntningar. 

De rationaliseringsåtgärder som genomförts under dessa tre år beskrivs av 
koncernledningen som en mycket kärv process för företaget. Vissa av dot
terbolagen, framförallt inom den byggrelaterade verksamheten, visade 
mycket dåliga resultat. Bl.a. lyfter man fram det affärsområde och tillika 
dotterbolag som studeras i detta arbete - SCC WS-teknik. 

Intressant nog är detta inte en bild som delas helt av företrädare för det 
aktuella dotterbolaget. Det är en påfallande skillnad mellan hur koncern
ledningen beskriver den ekonomiska krisen och hur detta görs ute på WS-
teknik. Där koncernledningen beskriver rationaliseringsarbetet i t ermer av 
omstrukturering och kraftfulla åtgärder, beskriver man det i dotterbolaget 
mer i termer av anpassning. 

På den direkta frågan om man märkt av den ekonomiska krisen inom 
WS-teknik svarar dotterbolagsledningen på följande sätt: 
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Nej, utan det har varit vissa individer som har haft beläggnings
problem, men det är väl 1/2-1 år sedan vi jobbade med de frågorna. 
Så idag är det inga beläggningsproblem i Stockholm. 

Detta citat speglar en utbredd uppfattning inom dotterbolaget att det är ute 
i landet man haft de stora problemen, inte i Stockholm. Man tycks inte 
känna sig så berörd av de ekonomiska problem koncernledningen talar om. 
Det är också intressant att konstatera att man heller inte talar om rationa
liseringsåtgärderna i n ågon större utsträckning. 

Från personalens sida ges en liknande bild. Man anser sig inte vara spe
ciellt berörd av den ekonomiska krisen. Man pekar snarare på en allmän 
oro i företaget för att förlora jobbet. 

Jo, det har väl alltid legat i bakhuvudet även om man tror att man ska 
hänga kvar... Så man tror ju innerst inne att man ska klara sig ändå, 
men visst har det väl funnits en oro, det kan man väl inte förneka. 

Jag har inte kännt av någon större kris. Förutom lite grann med den 
här humanitära grejen med att man håller i sina jobb och man vill 
helst inte dela med sig, man är rädd att man själv inte ska sitta med 
tillräckligt med jobb. 

Vad är det då konkret som gjorts i rationaliseringssyfte, och hur har detta 
uppfattats ute på det aktuella dotterbolaget? Koncernledningen talar om ett 
omfattande rationaliseringsprogram som drivits ända sedan beläggnings
problemen startade under 1990. De stora anpassningsåtgärder som nämns 
är avveckling av personal och sammanslagning av bolag. 

Vi satte anställningsstopp, vi satte investeringsstopp, vi började dra 
ner, vi manade cheferna till stor försiktighet överhuvudtaget och sen 
så småningom så började vi pusha lite mer då för driftsinskränk
ningar. 

Rationaliseringsarbetet beskrivs som ett väl sammanhållet program, med en 
rad olika åtgärder. En ambition som nämns är att företaget skulle minska 
med ungefär 15%. Från ledningshåll har man en klar uppfattning att man 
lyckats väl i r ationaliseringsarbetet. 

Även om jag tittar på situationen som den är idag med facit i hand, 
så tycker jag att vi gjorde bra ifrån oss. 
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Man talar dock om en svår mental omställning - från stabil tillväxt till en 
krympande marknad. Återigen nämns WS-teknik som ett exempel på en 
verksamhet som vuxit stadigt och som plötsligt drabbas av en sviktande 
marknad. Koncernledningen menar att den mentala beredskapen varit 
mycket varierande bland dotterbolagen. 

Det tänkandet fanns liksom inte i det här företaget, varken på elsi-
dan eller vvs-sidan. Enligt min uppfattning så beror det enormt 
mycket på att man tidigare varit personalrädd, att sysselsätta perso
nalen det var chefens jobb. 

Från dotterbolagsledningen, men också från personalen, beskrivs rationali
seringsprogrammet i mycket försiktigare termer. Man menar att man näst
an kunnat gå hårdare fram. 

Jag tror att om koncernledningen varit ännu tuffare hade vi kommit 
ännu längre och vi är i många stycken mycket mer anpassningsbara 
än vi tror. 

Det är en utbredd föreställning bland personalen i VVS-teknik att man kla
rat sig bra i det kärva ekonomiska klimatet, en bild som inte delas av kon
cernledningen. En närmare granskning av intervjumaterialet visar att det är 
Stockholmskontoret som i första hand avses när man säger att VVS-teknik 
klarat krisen utan allt för stora omstruktureringar. 

En föreställning som finns företrädd bland personalen är att Stock
holmskontoret fått lida för att kontoren i övriga landet gått mindre bra. Det 
kan t.ex. heta: 

Men nu har vi andra problem ute i landet istället. Man kan väl känna 
det lite så där att det nästan inte spelar någon roll vilket resultat vi gör 
här, pengarna försvinner ju i alla fall någonstans. Det är lite tråkigt. 

Man kopplar ihop detta med den omorganisation som gjordes under 1992 
och 1993 där man bl.a. slog ihop bolag och bildade affärsområdet VVS-tek
nik. Här finns också en uppfattning att dessa sammanslagningar i vissa 
stycken varit negativa, åtminstone för Stockholmskontoret. Detta behand
las dock i huvudsak inom ramen för nästa tema. 

Den sista kategorin som studeras, personalrepresentanter, delar i myck
et koncernledningens föreställningar kring rationalisering. Huvudproble
met man upplever är att beläggningen minskat dramatiskt inom vissa områ
den. Detta leder till ett starkt behov av åtstramning. 
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Sammanfattningsvis är rationalisering ett tema som alla aktörer åter
kommer till i varierande utsträckning. Temat är på det sättet väl spritt. Intres
sant nog har man olika uppfattningar om hur hårt drabbat företaget varit av 
den ekonomiska krisen. Inom det studerade dotterbolaget hyser man en täm
ligen homogen föreställning att man varit relativt förskonad från den ekono
miska nedgången. Det är också intressant att konstatera att omorienterings-
arbetet i ganska liten utsträckning kopplas till den ekonomiska nedgången. 
Det gäller t.ex. den stora organisationsförändring som genomfördes 1992. 

Några direkta negativa uppfattningar om det genomförda rationali
seringsarbetet går inte att spåra. Man är tämligen överens om behovet av 
rationalisering. 

Frekvens Sakinnehåll Inställning 
Positiv Negativ 

Koncernledning 23 21 2 

Dotterbolagsledning 8 8 

Personal 11 7 1 3 

Personalrepresentanter 10 9 1 

Tabell 14. Sammanställning av utsagor kring tema 1 

Tema 2. Affarsområdesstrukturen 

Den stora organisationsförändring som genomfördes under 1992, där före
taget delades in i sju affärsområden, har inneburit stora förändringar för 
många av dotterbolagen. Det finns därför en rad olika föreställningar före
trädda ute på dotterbolagen kring motiven bakom förändringen men också 
kring vad man de facto gjort. Inledningsvis beskrivs dock koncernledning
ens föreställningar kring förändringen. 

Bakgrunden till affärsområdesindelningen hänför ledningen till de upp
köp som gjordes under 1980-talet och den bolagiseringsstrategi som den 
tidigare huvudägaren genomfört. Man ville bygga upp en kompetens inom 
olika områden inom det tekniska konsultfältet. Detta gjordes genom att 
köpa upp bolag. Den nya affärsområdesstrukturen har varit ett sätt att sam
ordna verksamheten i de olika dotterbolagen. 
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1987 gjorde vi en bolagisering och dom enheter vi har köpt in har 
vi bolagiserat, men sedan 1991 då började vi slå ihop bolag eller 
lägga dom under managementansvar. 

Man började se ett behov av att skapa en tydligare logik i d en organisato
riska uppbyggnaden. En utbredd uppfattning är att den tidigare organisa
tionsstrukturen var oklar, det fanns ett behov av att precisera denna. Man 
hade ibland en konkurrenssituation mellan bolag inom den egna koncernen. 

Tidigare kunde det vara så att, om vi säger att vi har fem bolag som job
bar med byggteknik eller fyra bolag är det som jobbar med byggteknik, 
så kunde åtminstone tre av dom offerera på ett och samma jobb. 

De motiv koncernledningen anför handlar bl.a. om att uppnå samordnings
fördelar mellan de olika dotterbolagen. Det kan handla om att hjälpa varan
dra ut på marknaden, men också om att ta tillvara tekniska samordnings
möjligheter. Man är i det sammanhanget noga med att pointera att dotter
bolagen fortfarande är mycket självständiga. Man vill inte att affärsom
rådesledningen ska betraktas som ytterligare en beslutsnivå, ovanför dotter
bolagsledningen. 

Vi har undan för undan genomfört förändringar och det här gör ju 
att även om man fortfarande är decentraliserad, även om man fort
farande har ett stort antal självständiga dotterbolag, så kan man 
marknadsmässigt stötta varandra, ha nytta av varandra på ett helt 
annat sätt. 

Uppfattningarna från koncernledningens sida är dock inte entydigt positi
va. När det gäller VVS-sidan finns en uppfattning föreirädd att samman
slagningarna snarare fördröjde de nödvändiga rationaliseringarna och ned
dragningarna. 

Affärsområdesstrukturen ska spegla de olika teknik- eller kompetens
områden som finns i de olika dotterbolagen. Varje affärsområde ska upple
vas som ett naturligt avgränsat teknikområde. För koncernledningen blir 
det ett sätt att få en tydligare organisationslogik. Avgränsningen i olika tek
nikområden upplevs som positiv ute i organisationen. 

Ett viktigt motiv bakom affärsområdesstrukturen är också att förtydli
ga företagets profil gentemot marknaden. Det är en uppfattning som är 
företrädd genom hela organisationen att den bolagiserade strukturen gjort 
att koncernen upplevts som vag. Även ute på dotterbolagen lyfter man fram 
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detta som ett viktigt motiv. Så här uttrycks detta av dotterbolagsledningen 
i SCC WS-teknik. 

Det vi har gjort under dom här åren är att vi har jobbat mycket med 
hur vi ser ut på marknaden, hur kunderna uppfattar oss, hur vår 
profil är; 1990 hade vi en väldigt splittrad bild mot marknaden, vi 
hade ett antal olika företagsnamn. 

Även från personalens sida upplevde man den tidigare dotterbolagsstruk
turen som oklar. Man pekar på att kunderna kunde uppleva Scandiaconsult 
som otydligt. Det upplevs som positivt att man renodlat verksamheten inom 
VVS-sidan i ett affärsområde, och tillika dotterbolag. 

Jag menar vi fick information rätt i ansiktet av våra kunder; vilket 
jag tyckte var jättebra att dom sa det att ni har en alldeles för oklar 
struktur, vi vet inte vem som är vem. 

Indelningen av koncernen i affärsområden kopplas också samman med en 
annan förändringsprocess, nämligen sammanslagningen av vissa dotterbo
lag. Man tycks inte göra något tydlig skillnad mellan de två förändringarna, 
utan ser det snarare som två delar i en och samma omorientering. Den skill
nad som görs är att sammanslagningen av bolag i mycket motiveras av eko
nomiska skäl - vissa bolag gick mycket dåligt. Dessa sammanslagningar har 
bl.a. genomförts inom WS-teknik där bl.a. ett kontor i Umeå lades ned. 

Ute på dotterbolagen blir det mycket tydligt att sammanslagningen av 
dotterbolag föreställningsmässigt är den stora förändringen. Själva affärs
områdesstrukturen har man svävande föreställningar kring. Det är tydligt 
inom WS-teknik där man slagit samman flera tidigare självständiga dot
terbolag. Sammanslagningarna har inom detta affärsområde drivits så långt 
att man numera har endast ett dotterbolag. 

Mellan 90-93 har vi fört ihop alla dessa olika företag till ett enda 
företag, nämligen SCC WS-teknik. Så idag är det 130 personer som 
går ut med samma mössmärke, samma broschyr, samma budskap. 
Då 1990 var vi 205 som gick ut med alla dessa olika mössmärken 
och broschyrer. 

Uppfattningarna från personalen inom WS-teknik är inte lika entydigt 
positiva. Man är positiv till renodlingen av WS-sidan, däremot är man mer 
tveksam till hur det genomförts. De som drabbats av sammanslagningarna 

229 



är t.ex. negativa till förändringen. Sammanslagningarna har bl.a. lett till att 
många fått flytta både en och två gånger. Man har också upplevt det som 
förvirrande med de namnbyten som genomförts. 

Scandiaconsult har vi ju hetat hela tiden, för det är ju moderbolaget. 
Men sen har vi ju hetat Infatec och Infatec-installations- och VVS-
teknik. Vi har haft fyra namn sen jag började. 

Renodlingen av verksamheten till enbart VVS upplevs av de allra flesta som 
positiv. Det speglar en uppfattning att den teknik man arbetar med är vik
tig, det stärker därmed självkänslan hos konsulterna att man blir ett eget 
affärsområde. 

Ja, att man har renodlat det till VVS-teknik, den idén tror jag är bra, 
att man kan profilera sig med VVS-biten. Men annars har den väl 
levt ganska styvmoderligt i Scandiaconsult tidigare. 

Däremot berör man knappast de eventuella samordningsvinster som finns 
av att slå samman dotterbolag. Det upplevs snarare som negativt att man 
slagits samman, inte minst mot bakgrund av att vissa kontor ute i landet 
dras med större ekonomiska problem än Stockholmskontoret. 

Nej, jag vet inte om man kan se några övriga ekonomiska, inte annat 
än att för elsidan borde man inse att man borde använda rätt resurs 
i rätt projekt. Men för oss på VVS-sidan så är det exakt samma män
niskor som finns kvar. 

Från de fackliga företrädarnas sida är uppfattningarna mer negativa. Fram
förallt är det sammanslagningarna som upplevs som negativa. 

Dom upplevs jobbiga, för att man förstår ju att man måste göra det, 
men det tar ju ett tag innan alla lär känna varandra... Och precis nu så 
börjar vi känna varandra och så kommer nästa grej här i oktober och 
då ska vi börja jobba ihop med nya kompisar och då blir det jobbigt. 

Däremot är man inte negativ till renodlingen av verksamheten inom de 
olika affärsområdena. 

Sammanfattningsvis finns en rad föreställningar företrädda kring temat 
affärsområdesstrukturen. Temat har utan tvekan trängt ut i organisationen, 
det är väl spritt. Det är dock intressant att konstatera att man hyser ganska 
olika föreställningar på olika nivåer, och ibland rent negativa uppfattningar. 

Man tycks ense om att ett viktigt motiv bakom organisationsför
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ändringen var att renodla verksamheten i olika homogena teknikområden. 
En homogen föreställning är att det är viktigt att försöka skapa en enhetlig 
profil gentemot kunderna. Det finns en utbredd positiv uppfattning kring 
detta profileringsarbete. Beskrivningarna kring detta renodlingsarbete gli
der dock isär. Koncernledningen trycker hårt på affärsområdena som en 
administrativ förändring, där betydande samordningsvinster kan göras. 
Inom det studerade affärsområdet - WS-teknik - trycker man hårdare på 
sammanslagningen av dotterbolag som genomförs vid samma tidpunkt. 

Inställningen till dessa sammanslagningar från personalens sida är tve
eggad. Å ena sidan ser man behovet av att slå samman bolag, och å andra 
sida upplever man det som en jobbig process, med namnbyten, byte av ar
betsplats osv. 

Frekvens Sakinnehåll Inställning 
Positiv Negativ 

Koncernledning 15 12 3 

Dotterbolagsledning 4 3 1 

Personal 24 14 6 4 

Personalrepresentanter 10 8 2 

Tabell 15. Sammanställning av utsagor kring tema 2. 

Tema 3. Aktivt affärsmannaskap 

Under 1992 gick man från koncernledningens sida ut med en stor utbild
ningssatsning, under namnet aktivt affärsmannaskap. Ambitionen med 
satsningen, vilket beskrevs i e tt tidigare avsnitt, var att utbilda hela perso
nalen i f rågor kring marknadsföring och effektivitet. Det är mot den bak
grunden intressant att konstatera att man talar förhållandevis lite om denna 
satsning när omorienteringsprojekten behandlas i intervjuerna. 

Ingen av respondenterna hänvisar direkt till aktivt affärsmannaskap. 
Däremot berör man indirekt de tankar och motiv som låg bakom satsning
en. Temat kommer därmed att handla mycket om behovet av agera mer pro
fessionellt gentemot kunderna, men också att mer aktivt försöka skaffa nya 
kunder. Från koncernledningens sida talar man om behovet av att skapa 
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mer professionella chefer, att lämna den traditionella konsultrollen för att 
bli företagsledare. 

Chefer som förstår att deras huvuduppgift det är att driva en verk
samhet så att verksamheten genererar positiva resultat för koncer
nen. Uppgiften är inte att sysselsätta ett visst antal konsulter. 

En brett företrädd uppfattning är att man ute på dotterbolagen haft svårt 
att ändra inställning i detta avseende. Man pekar på att det är en svår om
ställning att gå från att ha varit tekniker till att bli administratör. 

Den analysen har vi varit dåliga på plus att det har varit chefer som 
inte själva har insett att den som driver själva enheten måste också 
administrera sin marknad och kunna tänka längre än imorgon. 

Från ledningens sida ser man därför ett avgjort behov av chefsutveckling på 
dotterbolagen. Den analys är inte lika påtaglig ute på dotterbolagen, utan 
det är delvis andra föreställningar som kommer fram. Från dotterbolags
ledningen pekar man på behovet av att kunna agera mer långsiktigt och 
arbeta med kvalitetsfrågor gentemot kunderna. 

Hur jobbar vi långsiktigt med att få kunden att komma till oss. Det 
är det vi jobbar mest med just nu - kvalitetsfrågor. Att vi använder 
rätt kompetens, att vi satsar på långsiktighet i kundrelationer. 

Överhuvudtaget tycks marknadsföringsåtgärder stå i fokus ute bland perso
nalen. Det finns en utbredd uppfattning att man, som enskild konsult, måste 
engagera sig mer i marknadsföringen av tjänsterna. Man anser att alla mås
te delta i arbetet med att skaffa nya kunder och uppdrag till företaget. Man 
påpekar också att det uppmanas aktivt av ledningen att man går ut och 
söker uppdrag och tar kundkontakter. 

Och det försöker vi verkligen jobba för också, jag m enar vi sätter 
oss ner med jämna mellanrum och går igenom och pratar kunder; 
vilka vi ska uppvakta och var vi tror vi kan hitta uppdrag osv. 

Det är intressant att konstatera att temat i viss utsträckning avviker från det tidi
gare beskrivna omorienteringsprojektet - med satsningen aktivt affärsmanna-
skap. Temat har kommit att handla mer om motiven bakom detta - att försöka 
agera mer offensivt och affärsmässigt gentemot kunderna. Detta behov uppfat
tas både av koncernledning och företrädare för dotterbolag, även om man på 
dotterbolagsnivån är mer benägen att diskutera i marknadsföringstermer. 
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Det övergripande intrycket av temat är dock bristen på utsagor. Mot 
bakgrund av att utbildningssatsningen beskrivs som den största i kon
cernens historia är det märkligt att man överhuvudtaget inte nämner den i 
intervjuerna. Inte heller när det gäller de ovan beskrivna tankarna finner vi 
någon större mängd av utsagor, vilket pekar på en låg grad av spridning. 

Koncernledning 

Dotterbolagsledning 

Personal 

Personalrepresentanter 

Tabell 16. Sammanställning av utsagor kring tema 3. 

Homogenitet och spridning i S CC - en analys av lärandet 

Den tematiska analysen av Scandiaconsult ovan handlade om tre teman. 
Liksom i J&W handlar mycket av föreställningarna kring ternana om den 
ekonomiska kris man gått igenom. Det finns en betydande homogenitet i 
föreställningarna både kring orsakerna till krisen och till de strategier led
ningen valt för att hantera krisen. 

I det första temat, som handlade om rationalisering, märks denna enig
het speciellt tydligt. Ingen aktör, på någon nivå, har kunnat undgå att före
taget (och branschen) befunnit sig i djup kris. Förståelsen är därför stor för 
de åtgärder ledningen vidtagit för att lotsa företaget ur krisen. Även om 
ingen är glad över de personalneddragningar som gjorts, har man ändå stor 
förståelse för motiven bakom dem. Det är också frågan om åtgärder som 
man upplevt tidigare, i t idigare konjunkturnedgångar (även om den senas
te varit ovanligt kraftig). 

Det är i det sammanhanget intressant att konstatera att den utbildnings
satsning som utgör det tredje temat haft en sämre spridning ut i organisatio
nen. Där är det framförallt koncernledningen som talar om det. De föreställ
ningar som finns kring temat är dock homogena med ledningens. Man har 
klara uppfattningar om vad satsningen går ut på och vilka motiven är till den. 

De omfattande åtgärderna till trots, med omfattande personalneddrag

Frekvens Sakinnehåll Inställning 
Positiv Negativ 

10 10 

3 3 

6 6 
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ningar, finns det få negativa omdömen om hur man hanterat krisen. Före
ställningarna präglas av en saklighet, vilket märks i tabellerna ovan, genom 
få värdeomdömen. I den utsträckning aktörerna i intervjuerna talar om sin 
inställning är den ofta positiv. De negativa uppfattningar som ändå finns 
handlar i de flesta fall om detaljfrågor där man hyser avvikande uppfatt
ningar från ledningen. 

Det andra temat, indelningen i affärsområden, skiljer sig från de två öv
riga ternana i så motto att det inte är direkt hänförbart till den ekonomiska 
krisen. Temat behandlar den organisationsförändring som genomförts där 
de nuvarande affärsområdena skapades. Trots att temat behandlar ett ab
strakt fenomen som organisationsstrukturen så är det mycket väl spritt, inte 
minst bland personalen på det studerade dotterbolaget och lokalkontoret. 

Man är, på alla nivåer, överens om vad det är man genomfört, vilket 
märks på antalet sakbeskrivningar i tabell 15 ovan. Homogeniteten är hög 
med avseende på sakinnehållet. Det finns också en positiv grundinställning 
till organisationsförändringen, även om man kritiserar vissa aspekter på 
genomförandet. 

Sammantaget präglas föreställningarna kring omorienteringsprojekten 
i SCC av en betydande homogenitet och god spridning. Det enda undanta
get när det gäller spridningen är utbildningssatsningen som inte berörs lika 
ofta i intervjuerna. Homogeniteten är hög både när det gäller innehållet i 
projekten och när det gäller inställningen. 

SCC kan därför sägas präglas av ett meningsskapande med nära kopp
lingar mellan de olika nivåerna. Ett bestående intryck av företaget är en 
betydande harmoni, inte minst kopplad till professionen och arbetet som 
teknisk konsult. 

Det ska dock pointeras att åtminstone två av ternana ansluter till eta
blerade föreställningar i företaget. Varken rationaliseringsåtgärderna eller 
den nya affärsområdesstrukturen innebär några radikala brott mot eta
blerade system av föreställningar. Satsningar på och renodlingar av den tek
niska konsultverksamheten antyder snarare en förstärkning av etablerade 
föreställningar. Det enda tema som vidgar de föreställningsmässiga ramar
na handlar om utbildningssatsningen aktivt affärsmannaskap och där visar 
sig också spridningen vara sämre. 

Ur ett organisatoriskt lärandeperspektiv ställs det inga starka krav på 
förändringar av etablerade föreställningar. Lärandet kan snarare sägas hand
la om att, utifrån etablerade föreställningar, manövrera företaget genom en 
ekonomisk kris. Detta lärande har man utvecklade former för att åstad
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komma, bl.a. genom den homogena utbildnings- och yrkesbakgrund de fles
ta anställda har. Detta lärande underlättas också av det intresse de flesta 
konsulter visar för arbetet i företaget och branschen. Man har i de flesta fall 
aktivt sökt sig till branschen. 

VBB-gruppen 

Historik 

VBB-gruppen är en koncern med i första hand teknisk konsultverksamhet. 
Till koncernen hör också en fastighetsrörelse, som dock minskat i omfatt
ning de senaste åren. Företaget grundades 1897 och hade då namnet J. 
Gust. Richerts Konstruktionsbyrå för vattenbyggnader. Detta otympliga 
namn ändrades 1902 till AB Vattenbyggnadsbyrån, förkortat VBB. Verk
samheten var vid denna tid inriktad mot vatten, avlopp, vattenreglering, 
vattenkraft och hamnar. 

Under 1940-talet inträdde den första starka expansionen i företagets 
historia. Vid slutet av 1930-talet uppgick antalet anställda till ca 100 st. Vid 
mitten av 1940-talet hade antalet anställda fördubblats. Expansionen sked
de dels genom att lokalkontor började etableras och dels genom att nya 
verksamhetsområden kom till, bl.a. stadsplanering och arkitektur. 

1950-talet innebar en fortsatt tillväxt för företaget, med ytterligare spe
cialistkompetenser som lades till de tidigare. 1955 hade företaget ökat till 
ca 500 anställda. Under 1960-talet inleddes en internationalisering av före
taget genom att SWECO bildades, där VBB var delägare. SWECO bildades 
för att marknadsföra delägarnas konsulttjänster internationellt. 

1970 uppgick antalet anställda till ca 1 000 st. Under 1970-talet tog 
också den nuvarande koncernstrukturen form. Bl.a. förvärvades aktiema
joriteten i Hugo Theorells ingenjörsbyrå AB och BECO. 1980-talet innebar 
en koncentration av verksamheten till den svenska marknaden. Den andra 
hälften av 1980-talet präglades av högkonjunkturen och rådande bygg-
boom. 1990 fusionerades också VBB-konsult AB och VIAK och bildade 
dotterbolaget VBB-VIAK. 

Koncernen har också satsat stort på fastighetsmarknaden. 1979 bilda
des AB Piren av VBB, med syfte att investera i fastigheter och offshore. AB 
Piren introduceras på Stockholms fondbörs 1985. Vidare engagerade man 
sig också i ett belgiskt fastighetsbolag, Origo AB. 
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Nulägesbeskrivning 

VBB-gruppens övergripande organisationsstruktur har inte berörts av de 
omorienteringsprojekt som genomförts under de första åren av 1990-talet. 
Smärre organisationsförändringar har dock gjorts inom ramen för de olika 
dotterbolagen. I detta fall specialgranskas Theorells, som är ett av de fyra 
helägda dotterbolagen som sysslar med konsultverksamhet. I beskrivning
en av omorienteringsprojekten nedan beskrivs kort vissa justeringar av 
organisationsstrukturen som gjorts i Theorells. 

Gruppen är uppbyggd kring två huvudområden - den tekniska kon
sultverksamhet och fastighetsrörelsen. Fastighetsrörelsen bedrivs dels inom 
det egna moderbolaget VBB-gruppen AB samt ett delägt, Belgiskt fastig
hetsbolag (Origo). 

Konsultrörelsen omfattar fem huvudområden - bygg, infrastruktur, 
vatten- och miljöteknik, energiteknik samt mekanik och elektronik. Verk
samheten bedrivs i fyra helägda, men relativt självständiga dotterbolag -
VBB-VIAK, BECO, Theorells och Semcon. Moderbolag i koncernen är 
VBB-gruppen AB. Den nuvarande organisationsstrukturen framgår av ned
anstående figur. 

De olika dotterbolagen har ett långt gånget resultatansvar och en stark 
operativ frihet. I styrelserna för de olika dotterbolagen sitter representanter 
från moderbolaget. De fyra dotterbolagen i k onsultverksamheten är resul
taten av en uppköpsstrategi under senare delen av 1970- och -80-talet. Det 
största dotterbolaget, VBB-VIAK, bildades 1990 genom en sammanslag
ning av VBB Konsult AB och VIAK. 

Koncernens moderbolag har sitt säte i Stockholm, tillsammans med 
bolagsledningen för tre av dotterbolagen. Semcon, det fjärde dotterbolaget, 
har sitt huvudkontor i Göteborg. Inom ramen för de fyra dotterbolagen 
finns lokalkontor spridda över hela landet, från Malmö i söder till Boden i 
norr. I flera fall drivs lokalkontor som egna bolag, där man behållit det 
gamla namnet. Inom ramen för dotterbolagen finns också engagemang 
utomlands. Det studerade dotterbolaget Theorells har t.ex. förvärvat ett 
norskt företag. Engagemang finns också i Danmark och Tyskland. Till den 
internationella verksamheten ska också läggas det arbete som bedrivs inom 
det samägda bolaget Sweco. Sweco har projektkontor bl.a. i Arabländerna 
och Afrika. 

När det gäller fastighetsverksamheten ska nämnas att VBB-gruppen 
minskat sitt engagemang betydligt under 1990-talet. Man har successivt 
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Figur 16. Organisationsskiss VBB-gruppen 

minskat sitt innehav i det tidigare majoritetsägda bolaget AB Piren. Under 
sommaren 1993 sålde VBB de sista aktierna i AB Piren. 

Fastighetsverksamhet framhålls dock fortfarande som en viktig del av 
företaget. En av företagets två affärsidéer beskrivs som att investera i nya 
eller äldre fastigheter med utvecklings- eller förädlingspotential. Företagets 
kärnverksamhet är dock konsultverksamheten. Affärsidéen är att driva och 
utveckla teknisk konsultverksamhet baserad på kunskap och mångårig 
erfarenhet. 

Vid utgången av 1992 hade VBB-gruppen 2 114 personer anställda, vil
ket är en minskning med närmare 400 personer från året innan. Under 1993 
har ytterligare neddragningar av personal gjorts. Sammanlagt har personalen 
minskat med närmare 700 personer under den senaste treårsperioden. När
mare 80% av den anställda personalen har någon form av teknisk utbildning. 
Närmare 20% har en civilingenjörs- eller annan akademisk examen. 

För 1992 visade koncernen ett negativt resultat efter finansnetto (-36.4 
Mkr). För konsultverksamheten visas dock ett positivt resultat (44.2 Mkr). 
För 1993 pekar det mot ett resultat jämförbart med 1992. För första halv
året 1993 redovisades ett resultat för konsultverksamheten på 17.8 Mkr 
före finansnetto, vilket ska jämföras med 15.5 Mkr året innan. 

Inom de olika dotterbolagen uppvisas dock stora resultatmässiga skill
nader. De verksamheter som är riktade mot husbyggnadssektorn har drab
bats speciellt hårt av den vikande marknaden. Det drabbar framförallt delar 
av WB-VIAK och Theorells. 

237 



Theoreils AB 

Theoreils är sedan 1979 ett helägt dotterbolag till VBB-gruppen. Företaget 
startades 1889 av ingenjören Hugo Theorell. Företaget, som under de för
sta decennierna hade en ringa omfattning, började expandera under 1930-
talet. I slutet av 1930-talet hade man ca 50 anställda. Företaget växte sedan 
successivt för att i slutet av 1980-talet nå en topp på ca 450 anställda i Sve
rige. Företaget var då rikstäckande och hade flera dotterbolag både i Sveri
ge och i Norge. 

Under de senaste åren har antalet anställda minskat med ca 25%, eller 
ungefär 110 personer. Idag (i slutet av 1993) är man 330 personer i Sverige 
samt ungefär 65 personer i ett dotterbolag i Norge. 

Företaget sysslar huvudsakligen med konsultverksamhet inom WS-
sidan. Det innebär att man projekterar installationer inom området värme, 
vatten och sanitet. Man sysslar också med kyl- och förvaltningsteknik. Ett 
område man hoppas mycket på inför framtiden är de obligatoriska funk
tionskontroller som åligger fastighetsägare att göra på ventilationssystem. 
Företaget har bl.a. utvecklat en grupp datorbaserade hjälpmedel för denna 
funktionskontroll. 

Organisationen är uppbyggd kring 5 regioner med en ansvarig region
chef för var och en. Inom ramen för varje region finns ett antal filialer. Fili-

Personal 
Ekonomi 

Teknik/Data 

VD 
Theorells 

5 geografiskt 
baserade regioner 

Lokalkontor 
på 17 orter 

Figur 17. Organisationsskiss Theorells AB 
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aler finns etablerade från Umeå i norr till Malmö i söder. För varje filial finns 
en filialchef. Till hjälp för regioner och filialer finns också en centralt place
rad stab med personal, ekonomi och teknik/data. 

Theorells är det största VVS-konsultföretaget i branschen. De främsta 
konkurrenterna är de enheter inom de andra stora företagen i konsult
branschen som sysslar med WS. Framförallt nämner man Wahlings inom 
J&W-koncernen, samt Scandiaconsults affärsområde WS-teknik. 

Omorienteringsprojekt - koncernövergripande 

I det följande ska tre omfattande omorienteringsprojekt beskrivas. Det för
sta av dessa, den gradvisa minskningen av koncernens fastighetsengage
mang, beskrivs endast kortfattat då det i första hand har varit en fråga för 
moderbolaget och endast indirekt berört den konsultverksamhet som står i 
fokus för denna studie. Omorienteringen är dock intressant då den innebär 
ett försök till starkare renodling av koncernens verksamhet. Projektet hän
ger också samman med ett annat omorienteringsprojekt, nämligen hur man 
hanterat den ekonomiska krisen med olika former av rationaliserings- och 
effektiviseringsåtgärder. 

De två följande omorienteringsprojekten, ett omfattande rationalise
rings- och effektiviseringsarbete samt en satsning på ökad marknadsorien
tering, berörde hela organisationen och beskrivs djupare. När det gäller 
Theorells är det i första hand de två senare projekten som är av intresse. 
Inom Theorells har också en smärre organisationsförändringar genomförts 
som beskrivs i samband med att rationaliseringsarbetet beskrivs nedan. 

VBB-gruppen har sedan länge haft en omfattande fastighetsrörelse vid 
sidan av den rena konsultverksamheten. Man har bl.a. ägt stora fastigheter 
i centrala Stockholm. Fastighetsrörelsen har innefattat utveckling och för
valtning av fastigheter i Sverige men också utomlands. Fastighetsverksam
heten har bedrivits i två former. För det första förvaltade VBB-gruppen fas
tigheter. För det andra har verksamhet bedrivits i delägda dotterbolag, AB 
Piren och Origo Belgium s.a. 

Bakgrunden till engagemanget i fastighetsverksamhet finns i de över
skott som genererades i konsultverksamheten under slutet av 1970- och 
början av 1980-talet. Dessa överskott investerades bl.a. i fastigheter, vilket 
då sågs som en långsiktigt lönsam satsning. Affärsidén för fastighetsverk
samheten var att genom investering av konsultrörelsens överskott i f astig
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heter och fastighetsaktier tillskapa en substanstillväxt i koncernen. Sche
matiskt beskrev man sambandet mellan konsultverksamhet och fastighets
verksamhet på följande sätt. 

Överskott 

Erfarenhet 

Kontaktnät 

VBB-gruppen AB 

VBB-VIAK 

Theorells 

BECO 

Semcon 

Egna fastigheter 
AB Piren 

Origo Belgium S. A. 

VBB Invest 

Figur 18. Samband mellan konsultrörelsen och fastighetsrörelsen. 

1979 startade man fastighetsbolaget AB Piren, som var helägt fram till 
1985. Företaget introducerades då på Stockholms fondbörs. Fastighets
marknaden uppvisade under 1980-talet en mycket god utveckling och en 
rad fastigheter anskaffades. De första åren av 1990-talet innebar dock en 
negativ resultatutveckling för Piren, samtidigt som värdestegringen på fas
tigheter upphörde. Det har inneburit att VBB-gruppens resultat har påver
kats negativt av fastighetsrörelsen som bedrivits inom ramen för AB Piren. 

Aktieinnehavet i AB Piren har under 1992-93 successivt avvecklats. 
Under sommaren 1993 avyttrades de sista aktierna i företaget. Genom för
säljning av flera fastigheter i Stockholm har det egna fastighetsinnehavet 
ytterligare minskats. Ambitionen var att fastighetsrörelsen på sikt skulle ge 
ett överskott. I delårsrapporten för perioden januari-juni 1993 redovisades 
att fastighetsrörelsens resultat i stort sett täcker räntekostnaderna. 

Denna strategiska omorientering innebar att koncernens kärnverk
samhet - konsultverksamheten - slapp belastas av förluster i fastighets
verksamheten i samma utsträckning som tidigare. Det har, enligt ledningen, 
funnits ett behov av att lyfta fram konsultverksamhetens resultat i resultat
räkningen för koncernen. 
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Den andra stora satsningen inom VBB-gruppen handlade om olika 
anpassningsåtgärder till den kraftiga ekonomiska nedgången under början 
av 1990-talet. Speciellt märkbart har varit nedgången inom husbyggandet 
som drabbat arkitekter, byggnadskonstruktörer och installationskonsulter 
inom koncernen. 

Det mest påtagliga resultatet av den ekonomiska nedgången var en dras
tisk minskning av antalet anställda. Under 1992 minskades antalet anställ
da med närmare 400 personer, dvs. en minskning i storleksordningen 20%. 
Neddragningen av personal har fortsatt även under 1993 om än i lugnare 
takt. Sammantaget har närmare 700 personer avskedats sedan toppåren i 
slutet av 1980-talet, vilket utgjorde en bantning av personalen med ca 25%. 

Rationaliserings- och kostnadsbesparingsarbetet har under 1993 sam
lats upp i e n koncerngemensam satsning - projekt 2000 - ett projekt som 
närmast kan beskrivas som ett formellt effektiviseringsprogram, där de 
olika dotterbolagen har relativt fria händer att utveckla medlen. Inspiratio
nen till denna koncerngemensamma satsning hämtades från satsningar som 
ABB:s T50-projekt och Skanskas 3T. Huvudsyftet med projektet var att 
skapa framtida, långsiktig trygghet för medarbetarna. Tre delar lyftes fram 
som viktiga i projektet - ökad effektivitet, kostnadsminskningar och bättre 
marknadsföring. 

Bakgrunden till effektiviserings- och besparingsarbetet menar man låg i 
den omstrukturering av konsultbranschen som skedde. Förutom att voly
men totalt sett hade minskat på marknaden, så hade konkurrensen ökat 
samtidigt som beställarna ställde nya krav på företagen. Omorienteringen 
låg framförallt i det faktum att företagets personalmässiga expansion bröts 
på ett abrupt sett. 

Arbetet med att genomföra projekt 2000 låg på de fyra dotterbolagen i 
konsultverksamheten. Det konkreta rationaliserings- och besparingsarbetet 
vid Theorells beskrivs i n ästa avsnitt. 

Inom ramen för projekt 2000 genomfördes också en satsning på att för
bättra marknadsföringen. Syftet med rationaliserings- och kostnadsbe
sparingar var att påverka kostnadssidan, medan marknadsföringssatsning
en istället riktade in sig mot intäktssidan. Ambitionen var att försöka öka 
företagets marknadsandelar på en krympande marknad. 

I de tekniska konsultföretagen fanns inga renodlade marknads- eller för
säljningsavdelningar, utan ansvaret för att skaffa nya uppdrag låg på regio
nerna och de enskilda filialerna eller lokalkontoren. IVBB och Theorells fall 
var det regionchefer tillsammans med de enskilda filialkontoren som var 
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ansvariga för att skaffa uppdrag. Uppdrag 2000 var en satsning på att för
bättra både kvalitet och kvantitet i marknadsföringsarbetet. 

Kvalitet menar man handlade om säljteknik och offertteknik, där fram
förallt utbildning användes som medel. Kvantitetsmässigt försökte man 
också få de enskilda konsulterna att lägga mer tid på utåtriktade aktiviteter. 

Omorienteringsprojekt - Theorells 

Omorienteringsarbetet i Theorells ansluter i stora drag till den beskrivning 
som givits ovan av de koncernövergripande förändringarna. Det var i för
sta hand rationalisering och kostnadsbesparingar, samt marknadsförings
åtgärderna som berörde Theorells. Inom Theorells hade de olika regioner
na och filialerna kommit olika långt i det konkreta förändringsarbetet, 
ambitionen var dock att driva ett gemensamt omorienteringsarbete i bolaget. 

Den koncernövergripande satsning som kallades projekt 2000 fick i 
Theorells beteckningen RoE-projektet - Resultat och Effektivisering. I sina 
grunddrag överensstämde projektet med den koncernövergripande sats
ningen. Ambitionen var att påverka både intäkts- och kostnadssidan. 

Det var framförallt marknadsföringssidan som lyftes fram som central. 
Man pekade bl.a. på den låga beläggningsgraden som bekymmersam. Räk
nat i antal veckor hade beläggningsgraden i det närmaste halverats sedan 
slutet av 1980-talet. Ett viktigt syfte med RoE-projektet var att stimulera 
personalen att ta en aktivare del i marknadsföringsarbetet. 

I detta arbete hade man kommit olika långt i de olika regionerna. Det 
var Västra och Södra regionerna som var först med att omsätta tankarna i 
praktiken. Bl.a. hade man arbetat aktivt med säljträning på region-, filial-
och gruppchefsnivåerna. I viss mån hade också projektledare engagerats i 
arbetet. En extern konsult hade också engagerats i arbetet med att få en mer 
resultatorienterad inställning. 

Föreställningar kring omorienteringsprojekten 

I det följande diskuteras tre teman i anslutning till de omorienteringsprojekt 
som beskrivits ovan. Samtliga teman ansluter till den övergripande beskriv
ningen av projektens genomförande. Det första temat handlar om VBB-
gruppens fastighetsengagemang och hur man successivt försökt dra sig ur 
detta. Det andra temat handlar om hur koncernen drabbats av den omfat-
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tände ekonomiska krisen i Sverige och vad man gjort för att anpassa orga
nisationen till de nya ekonomiska förutsättningarna. Det tredje temat hand
lar om de mer framåtsyftande satsningarna på marknadsföring och aktiva
re sälj åtgärder på alla nivåer i organisationen. 

Tema I: Fastighetsengagemang och renodling till kärnverksamheten 

VBB-gruppen har sedan ganska lång tid haft en omfattande fastighetsverk
samhet. I fallbeskrivningen ovan beskrevs fastighetsverksamheten som en 
av koncernens två övergripande affärsidéer. Det har inneburit att det har 
funnits, och fortfarande finns, starka föreställningar förknippade med fas
tighetsverksamheten, framförallt hos koncernledningen. Fastighetskrisen, 
tillsammans med den allmänna ekonomiska krisen som lett till kraftiga 
minskningar i uppdragsvolymen, har lett till att fastighetsengagemangen 
allt mer ses som en belastning för koncernen. 

Fastighetsverksamheten har i stor utsträckning varit en fråga för moder
bolaget och de två dotterbolagen som sysslat med fastighetsförvaltning. Det 
är därmed ingen slump att föreställningarna är mest utvecklade hos kon
cernledningen. Det är också på koncernledningsnivån som förändringarna 
i föreställningarna märks tydligast. 

I det föreställningsmässiga temat ligger en historisk dimension. Det finns 
viktiga orsaker till varför koncernen byggde upp en så pass omfattande fas
tighetsverksamhet som man gjorde. Fastighetsengagemangen blev ett sätt 
att förvalta koncernens kapital. Det kan t.ex. heta att: 

Genom vår ålder och de framgångar vi har haft så var vi så rikt före
tag och då fann man inget bättre sätt än att placera det i fastigheter. 
Under de perioderna var det ett klokt beslut, nu verkar det mindre 
klokt, men tiderna förändras och det blir kanske mera klokt igen. 

En genomgående föreställning är att man drabbats av yttre omständigheter. 
Den kraftiga ekonomiska krisen, med finanskris och fastighetskris, kom 
som en överraskning för de flesta i företaget. På frågan om man såg fastig
hetsengagemanget som ett misslyckande i koncernstyrelsen svarar man t.ex: 

Nej, man såg sig som ett offer för konjunkturerna. Det gick så 
snabbt och man hade inte den framåtblicken att det skulle gå så fort 
ned med fastighetspriserna. 
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Ett visst mått av självkritik går att spåra hos koncernledningen, även om 
man hänvisar till yttre faktorer som förklaring. 

Så länge man bara investerat överskottet i fastigheter är det inget pro
blem, men VBB drogs med lite i 80-talets karusell och investerade lite 
med lånade pengar också... och den här tiden har präglats av stora 
problem. Jag har ägnat mycket av tiden och krafterna åt att komma 
till rätta med problem som inte vi skapat utan som omvärlden skapat. 

Längre ut i organisationen är man mer kritisk till fastighetsengagemangen. 
Det negativa resultatet på fastighetssidan de senaste tre åren har drabbat 
det som är koncernens kärnverksamhet - tekniska konsulttjänster. Det är 
då föga förvånande att man hyser negativa föreställningar kring fastighets
engagemanget. De negativa föreställningarna uttrycks på olika sätt. Här 
följer två exempel på detta. 

Under 70- och i början av 80-talet hade man en lönsam period med 
mellan 40-60% av sin verksamhet utomlands. Då var VBB mycket 
lönsamt. Man investerade i fastigheter och skaffade Piren. Man 
investerade i borrplattformar. Saker man inte kunde hantera riktigt 
affärsmässigt. 

Vad jag förstår hade Theorells en kassa vid den tiden. Den försvann 
in i VBB-gruppen. Sen har även VBB-gruppen sysslat med fastig
hetsaffärer; som hittills varit negativa. 

Det står klart att man, framförallt från koncernledningens sida, vill kon
centrera verksamheten till kärnområdet - teknisk konsultverksamhet. Före
ställningen att man bör koncentrera sig mot kärnverksamheten stämmer 
också väl med det successiva avvecklandet av fastighetsengagemangen som 
skett de sista åren. Man har ju helt avvecklat aktieinnehavet i Piren AB, 
samt avyttrat en rad fastigheter som ägts av moderbolaget. 

Temat kan sammanfattningsvis beskrivas som tämligen homogent. 
Föreställningarna kring fastighetsengagemanget och dess successiva av
veckling är lika mellan de olika nivåerna, koncernledning, dotterbolagsled
ning och filial. Man är ense om att fastighetsengagemanget är en belastning 
för koncernen och bör minskas. Därmed är det också sagt att man är posi
tiv till det omorienteringsarbete som bedrivs i syfte att minska fastig
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hetsengagemanget. I den mån man uttalar värdeomdömen i intervjuerna är 
dessa uteslutande positiva. Däremot är man mer kritisk ute i organisationen 
till att man överhuvudtaget gav sig in i fastighetsaffärer. 

Som tidigare nämnts berör temat konsultverksamheten endast indirekt. 
Det innebär att det i första hand är koncernledningen som tar upp temat -
spridningen är med andra ord ganska låg, även om man är klart medveten 
om temat på alla nivåer. I den mån man tar upp temat på dotterbolags- och 
filialnivå delar man dock koncernledningens beskrivning - homogeniteten 
är högre. 

Koncernledning 

Dotterbolagsledning 

Filial 

Personalrepresentanter 

Tabell 17. Sammanställning av utsagor kring tema 1. 

Frekvens Sakinnehåll Inställning 
Positiv Negativ 

Tema 2: Rationalisering och effektivisering 

De tekniska konsultföretagen har varit hårt drabbade av den ekonomiska 
nedgången under 1990-talets första år. Det har därför varit en tvingande 
nödvändighet att försöka anpassa företaget till de nya, minskade mark
nadsförutsättningarna. För att klara detta har VBB-gruppen, inom ramen 
för de olika dotterbolagen, drivit ett omfattande rationaliserings- och effek-
tiviseringsarbete. Detta omorienteringsarbete berör i stort sett alla i koncer
nen, vilket skapar en flora av föreställningar kring det övergripande temat. 

Inledningsvis granskas föreställningarna kring varför det omfattande 
rationaliserings- och effektiviseringsarbetet var nödvändigt. Alla aktörer är 
ense om att arbetet varit ett nödvändigt svar på den allmänna ekonomiska 
krisen i samhället, med en sviktande marknad för tekniska konsulter. Man 
lyfter framförallt fram den dåliga marknaden för byggkonsulterna. 
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Vi kan konstatera att av nedgången på 700 personer har 500 varit 
på byggverksamheten. Det beror ju på att det byggs nästan ingen
ting i Sverige. 

Ur ett koncernledningsperspektiv har krisen inneburit en kraftig minskning 
av just byggsidan. Det berör framförallt de två dotterbolagen VBB-VIAK 
och Theorells. På den direkta frågan om vilka stora förändringar som in
träffat på just byggsidan svarar man från koncernledningen på följande sätt: 

Den stora nedgången i nybyggandet. Den har haft en oerhörd inver
kan på det här företaget. Arkitekt- och byggkonstruktionssidan har 
ju mer eller mindre försvunnit. Det kommer ni att märka hos The
orells att dom är inne i den här nedåtgående riktningen. 

En viktig del av temat handlar om att företaget är ett offer för omständig
heter som man inte själv råder över. Från koncernledning ut till filialkontor 
är man rörande överens om att det är yttre krafter, framförallt en vikande 
marknad, som nödvändiggjort det omfattande rationaliserings- och effekti-
viseringsarbetet. I mer eller mindre konkreta termer beskriver man denna 
reaktionsstrategi. 

Ja, vi har egentligen bara anpassat den till de nya förutsättningar 
som råder. Det är framförallt färre personal. 
Det var väldigt enkelt. Det började med Göteborgskontoret, hösten 
90. Över en natt slog man igen dörrarna på Volvo och det var våran 
huvudbeställare för 80 personer i Göteborg... sen har det spridit sig 
till resten av landet. 

Den allmänna krisretoriken som genomsyrar organisationen har lett till en 
påfallande enighet när det gäller vilka åtgärder som bör sättas in för att 
möta krisen. Vid alla intervjuer som gjorts räknar respondenterna upp ett 
antal åtgärder som genomförts för att minska kostnaderna. Här följer några 
exempel på åtgärder: 

Vi har anpassat oss genom att säga upp personal. Dessutom har vi 
sett oss om efter nya lokaler. 
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Sen har vi sparat på allt det har gått att spara på. Det finns inte ett 
hyreskontrakt som går att säga upp som vi inte har sagt upp och 
omförhandlat. Vi har haft investeringsstopp för att minska kost
nadssidan i resultaträkningen. 

Många av åtgärderna är rena minskningar av dimensioneringen. Den vikti
gaste åtgärd enligt många är minskningen av personal, som en konsekvens 
av den minskade beläggningen. Vid sidan av dessa direkta anpassningsåt
gärder nämner man, framförallt från koncernledningen och dotterbolags
ledningen, mer offensiva effektiviseringssatsningar. Det kan handla om 
bättre utnyttjande av lokaler, personal och kapital. 

Det är mest administrationen, dels centralt där det är frågan om att 
slå ihop personalavdelning och ekonomiavdelning. Men också ute i 
landet, där man har kunnat slå ihop kontor; som har funnits på 
samma ställe. 

Vi har kommit överens om att ingen slarvar bort koncernens peng
ar. Och vi kan hjälpa varandra att använda överblivna lokalytor. 

Föreställningarna kring temat rationalisering och effektivisering har i 
mycket formerats kring nödvändigheten av att anpassa sig till de rådande 
omständigheterna på marknaden. Eftersom åtgärderna som vidtagits berör 
i s tort sett alla är det föga förvånande att föreställningarna kring temat är 
väl spridda. Denna spridning visas tydligt i t abellen nedan över frekvensen 
av utsagor kring temat på olika nivåer. 

Intressant är också homogeniteten i föreställningarna. Det finns en mas
siv enighet i beskrivningarna av de vidtagna åtgärderna. Så är man t.ex. helt 
överens om historieskrivningen - när krisen började och vad den berodde 
på. Man delar också ledningens föreställningar kring vilka åtgärder som är 
riktiga att sätta in. I den meningen kan man säga att det finns en positiv 
inställning till omorienteringsprojektet. Även om man tycker det är tråkigt 
att behöva avskeda personal, så ser man nödvändigheten av det. Det ut
trycks dock inte i några entusiastiska omdömen om omorienteringsarbetet. 
Man är i den meningen saklig i s ina utsagor. Det är i det sammanhanget 
intressant att konstatera att i stort sett ingen för fram några alternativa stra
tegier för att hantera den ekonomiska situationen. I något fall har perso
nalrepresentanter pekat på behovet av mer långsiktigt inriktade åtgärder, 
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vilken kan ses som en viss kritik mot de mer kortsiktigt inriktade kostnads
besparingarna. 

Frekvens Sakinnehåll Inställning 
Positiv Negativ 

Koncernledning 10 9 1 

Dotterbolagsledning 20 19 1 

Filial 6 5 1 

Personalrepresentanter 4 3 1 

Tabell 18. Sammanställning av utsagor kring tema 2. 

Tema 3: Marknadsföringssatsningar 

Det föregående temat - rationalisering och effektivisering - kan rubriceras 
som defensivt till sin karaktär. I kontrast till detta kan det sista temat -
marknadsföringssatsningar - beskrivas som offensivt. Från framförallt dot
terbolagsledningens sida lyfter man fram vikten av att mer aktivt försöka 
påverka intäktssidan, genom aktivare sälj åtgärder. 

Intressant nog är det inte koncernledningen som driver denna fråga star
kast, utan det är på dotterbolagsnivån man lyfter fram temat. Koncernled
ningen kan i någon enstaka utsaga referera satsningen på marknadsförings
åtgärder. Det kan t.ex. heta: 

Det affärsmässiga har kanske inte varit det andra, utan det tredje 
eller fjärde. 

På dotterbolagsnivån visar man upp starka föreställningar kring behovet av 
att mer aktivt gå ut och försöka marknadsföra företagets tjänster. Den kan
ske viktigaste delen av temat handlar om att få tekniker att bli mer mark-
nadsorienterade, vilket man ser som en mental omställning. På frågan om 
det är svårt att få tekniker att tänka i m arknadstermer svarar man så här: 
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Ja, det är det. Det är inte det dom är bra på från början. En del måste 
man hjälpa mycket för att dom ska kunna bidra. 

Ja, där finns det ju olika kategorier. En del tycker att det är lite jobbigt, 
de är vana vid att sitta här inom husets väggar och rita och projektera. 

Denna mentala förändring talar man en hel del om också ute på filialerna. 
Föreställningen om att man måste vara mer aktiv i sin marknadsföring och 
att det är en uppgift även för de enskilda konsulterna delar man också på 
denna nivå. Det uttrycks av följande citat. 

Tidigare har det varit mycket teknik. Nu blir det mer och mer att vi 
måste bli duktiga på att sälja. Det är ju ett problem vid teknik
försäljningar. Det har varit så att kunderna har kommit till oss och 
bett att få hjälp med det här... Nu får man vara mycket mer aktiv på 
marknaden. 

Till skillnad från de två tidigare ternana handlar detta mycket om att för
ändra inställningar hos personalen. Man talar om att skapa en mer affärs
mässig inställning till arbetet. Föreställningarna har en mer filosofisk prä
gel än i de tidigare ternana, där föreställningarna var påtagligt åtgärdsin-
riktade. 

Förändringarna handlar om inställning, att göra saker som inte är 
ren teknik... Det är inte vår profession som ingenjörer som är sär
skilt svår. 

En stor förändring är att alla är säljare utifrån sin kunskap och sina 
kontakter. Om man trivs med det man gör att man då sprider posi
tiva ringar runt omkring sig. 

Vad är det då man gjort konkret för att åstadkomma denna mentala förän
dring hos personalen? En konkret åtgärd som dotterbolagsledningen lyfter 
fram är säljträning på nivåerna ned till gruppchefsnivån. Även här pekar 
man dock på svårigheterna med att förändra inställningen hos personalen. 
Flera personer refererar också till den konsult som varit engagerad i två av 
regionerna för att arbeta med att stärka resultatorienteringen. I det sam
manhanget refererar dotterbolagsledningen till RoE-projektet. 
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RoE - Resultat och effektivisering. Vi jobbar med resultatförbätt
ringar. Vi sätter upp mål, vad man ska göra, när det ska vara klart, 
vem som är ansvarig och det gäller ju mycket vad det gäller mark
nadsföring, att skaffa jobb. 

Sammanfattningsvis kan man säga att föreställningarna kring temat fram
förallt finns hos dotterbolagsledningen. De är också de som driver detta 
arbete. Det finns inte så många utsagor kring temat hos de övriga aktörs-
gruppern, de fackliga representanterna nämner inte ens temat. Innehållet 
hos föreställningarna överensstämmer hos de grupper som känner till 
temat, däremot inställningen skiljer sig mellan grupperna. De som arbetar 
längst ut i organisationen låter i vissa fall tveksamma till satsningen. Led
ningen nämner att det är svårt att förändra teknikernas inställning till för
säljning, de har tidigare inte varit vana att tänka i m arknadstermer. 

Frekvens Sakinnehåll Inställning 
Positiv Negativ 

Koncernledning 2 2 

Dotterbolagsledning 1 1 9 2 

Filial 4 4 

Personalrepresentanter 

Tabell 19. Sammanställning av utsagor kring tema 3. 

Homogenitet och spridning i VB B - en analys av lärandet 

Den tematiska analysen av VBB-gruppen ovan handlade om tre teman. VBB 
ansluter i viss utsträckning till J&W, genom det starka engagemanget i fas
tigheter. Det första temat, som behandlade just avvecklingen av detta enga
gemang, hänger nära samman med den ekonomiska krisen och de åtgärder 
som vidtagits för att hantera denna. 

Både temat om fastighetsengagemanget och det andra temat kring ratio
nalisering och kostnadsbesparing, formas av den ekonomiska krisen. Det 
stora fastighetsinnehavet blev en belastning för koncernen först när kon
junkturerna vek och fastighetspriserna rasade. Även om temat inte är så väl 
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spritt så är man ändå ense om att det var en vettig åtgärd att minska fastig
hetsengagemanget. Föreställningarna kan beskrivas som homogena när det 
gäller både orsakerna till avvecklingen, men också när det gäller kunska
perna om vilka åtgärder som vidtagits. 

Denna homogenitet när det gäller sakinnehållet är påtaglig även när det 
gäller de två andra ternana. Man är, på alla studerade nivåer, medveten om 
vad ledningen gjort och kan beskriva detta. I den utsträckning man uttryck
er sig inställningsmässigt har man en positiv inställning. Den närmast tota
la avsaknaden av negativa utsagor tyder också på att man i sakinnehåll stö
der ledningens åtgärder. 

Det tema som man talar mest om är rationalisering och kostnads
minskning. Inte minst dotterbolagsledningen har varit aktiv när det gäller 
att driva rationaliseringsprojekt. Ovan beskrevs hur man inom Theorells 
genomfört en egen satsning inom ramen för det koncernövergripande pro
jekt 2000. Enigheten är stor på alla nivåer när det gäller vilka åtgärder som 
har genomförts. Förställningarna kan beskrivas som mycket homogena när 
det gäller sakinnehållet. 

Det är också påtagligt att inga alternativa handlingsvägar diskuteras. I 
den meningen är man mycket lojal med de omorienteringsprojekt ledning
en initierat och genomfört. Även om tydliga värdeomdömen är sällsynta i 
intervjuerna är det ingen tvekan om att man delar ledningens uppfattning
ar om vettiga åtgärder. Bristen på uttryckliga positiva omdömen är, liksom 
i de två tidigare fallen, ett tydligt uttryck för den sakliga, professionsbundna 
inställning som finns i branschen. 

Man ser det som positivt, på alla nivåer, att renodla verksamheten till 
tekniska konsulttjänster. De flesta är, i efterhand, kritiska till 1980-talets 
stora engagemang i fastigheter. Man delar därmed ledningens uppfattning 
att koncernen bör sträva efter att stärka det som är huvuduppgiften, dvs. 
teknisk konsultverksamhet. 

Det är också symptomatiskt att det tredje temat, som är föreställnings-
mässigt nytt för många aktörer, har en lägre spridning, åtminstone jämfört 
med rationaliseringstemat. I VBB är det framförallt dotterbolagsledningen 
i Theorells som är engagererad i marknadsföringssatsningarna. De utsagor 
som finns kring temat är dock homogena med ledningens. 

Sammantaget kan föreställningarna kring omorienteringsprojekten i 
VBB beskrivas som spridda och homogena både vad gäller sakinnehåll och 
en positiv, om än saklig, inställning. Liksom i SCC är det en mer offensiv, 
marknadsorienterad satsning, som har sämre spridning. 
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Ur ett organisatoriskt lärandeperspektiv är det frågan om ett "single-
loop" lärande, där man inte ifrågasätter etablerade system av föreställ
ningar. Den stora föreställningsmässiga förändringen för ledningen gäller 
avvecklingen av fastighetsengagemanget. Det innebär dock ingen stor omo-
rientering när det gäller företagets kärnverksamhet. Tvärtom har kärn
verksamheten fått en starkare ställning efter avvecklingen av fastighetseng
agemangen. 
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Lärande i o rganisationer 
- fältrelaterat och internt 

meningsskapande 9 

Inledning 

De sex organisationer som utgör det empiriska underlaget i denna studie 
illustrerar försök att genomföra mer eller mindre genomgripande omorien-
teringsprojekt. Studiens metodmässiga design bygger på tanken att dessa 
omorienteringsprojekt är en bra arena att studera organisatoriskt lärande i. 
Den empiriska redovisningen i de två föregående kapitlen visar också att 
organisationerna, om än i varierande omfattning, omprövar tidigare sätt att 
organisera och arbeta, dvs. det skapas och sprids nya system av föreställ
ningar. Omorienteringsprojekten kan därmed sägas utgöra organisatoriska 
lärandesituationer. Det betyder dock inte att lärande nödvändigtvis måste 
ha uppstått. Lika viktigt för förståelsen av organisatoriskt lärande är att 
också uppmärksamma hinder mot lärande. Genom att studien är inriktad 
mot kontexten för lärande uppmärksammas även dessa aspekter. 

I kapitel 7 & 8 har det empiriska materialet analyserats tematiskt. I vart 
och ett av de sex fallen genererades en rad teman som speglar aktörernas 
föreställningar kring de genomförda omorienteringsprojekten. Denna te
matiska analys bildar utgångspunkten för den jämförande analys som ge
nomförs i detta kapitel. Kring ternana kan två iakttagelser göras som 
utgångspunkt för denna jämförande analys. 

En första iakttagelse handlar om likheter i teman mellan organisation
erna i vart och ett av fälten. De tre kommunerna uppvisar likheter i teman, 
likväl som de tre tekniska konsultföretagen. Det tycks därmed som det sker 
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ett meningsskapande mellan organisationerna i respektive fält. En viktig del 
i den jämförande analysen handlar om detta meningsskapande som sker 
mellan organisationer, och främst då mellan organisationsledningarna. 

I kommunerna handlar ternana om fenomen som resultatenheter, kon
kurrens, valfrihet, beställar-utförarorganisation. Inte minst konkurrens
tanken är väl företrädd i alla tre kommunerna. I alla tre fallen arbetar man 
också mycket med resultatenhetstanken, även om den inte fanns företrädd 
som eget tema i Nacka. Gemensamt för de olika ternana är att de i v iktiga 
stycken handlar om att införa marknadslösningar. Likheter i språkbruk 
mellan de tre kommunerna visar att det sker någon form av förmedling av 
föreställningar i fältet, och att man i den enskilda kommunen formas av 
detta meningsskapande. 

I de tekniska konsultföretagen är den gemensamma nämnaren rationa
lisering och anpassning av organisationerna till den rådande konjunkturen. 
Även här är likheterna i föreställningar mellan organisationerna ett bestå
ende intryck. Det finns därmed underlag för att tala om ett lärande som 
uppstår i kontakter mellan organisationerna, där det sker ett meningsska
pande som går över de formella gränserna för den enskilda organisationen. 

Traditionellt har organisatoriskt lärande beskrivits internt i organisa
tionen, dvs. hur väl man upprättar kopplingar internt i en organisation, 
mellan olika aktörsgrupper och mellan olika nivåer. Det är inte minst tyd
ligt när det organisatoriska lärandet, som här, beskrivs i f örändringssitua
tioner. Frågan är dock om detta ger en uttömmande bild av organisatoriskt 
lärande. Det hjälper oss inte att förstå var organisationsledningarna häm
tar inspirationen till de omorienteringsprojekt som sätts igång. Det hjälper 
oss heller inte att förstå varför dessa är så märkvärdigt lika mellan organisa
tionerna i fältet. Organisatoriskt lärande riskerar då att reduceras till enbart 
en intern variabel i organisationer. 

En utgångspunkt för den fortsatta analysen är att föreställningsmässiga 
kopplingar upprättas i fältet - mellan organisationer eller rättare sagt mel
lan aktörsgrupper i olika organisationer. Dessa fältkopplingar är på olika 
sätt viktiga för lärandet i organisationen. Denna iakttagelse handlar därmed 
om hur man i de enskilda organisationerna lär sig från aktörer i andra 
organisationer i fältet. Vi ska i f ortsättningen tala om detta i t ermer av ett 
fältrelaterat meningsskapande. 

Vi kommer här inte att analysera alla tänkbara kopplingar mellan aktö
rer i fältet. När vi i fortsättningen talar om fältrelaterat meningsskapande 
är det i första hand organisationsledningarna som avses. Denna avgräns-
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ning görs av en viktig anledning. Den empiriska situation som studeras 
handlar om stora omorienteringsprojekt som genomförs. Vi är då intresse
rade av att förstå hur man, i den enskilda organisationen, väljer omoriente
ringsprojekt. Vad är det som gör att det därvid formas likartade föreställ
ningar om vilka projekt som är lämpliga inom fältet? Med fältrelaterat 
meningsskapande avses en beskrivning av hur omorienteringsinitiativen ser 
ut i respektive fält. Med detta förbehåll antyds att det kan förekomma fält-
relaterat meningsskapande också mellan andra grupper av aktörer och att 
det kan bidra till ett organisatoriskt lärande. 

En andra iakttagelse handlar om de interna förhållanden som präglar 
de bägge grupperna av organisationer. De skiljer sig åt vad gäller hur före
ställningar formas och sprids internt i organisationerna. Vid den empiriska 
genomgången framkom, att kommunerna karaktäriseras av heterogena yr
kesgrupper, med stora föreställningsmässiga skillnader mellan olika aktörs
grupper. Skillnaderna gällde inte bara inställningen till olika fenomen, utan 
man lade också olika innebörd i sakfrågor. Internt finns med andra ord en 
lärandekultur som kan beskrivas som asymmetrisk, med heterogena aktörs
grupper. Mot den bakgrunden är det lätt att förstå att man har problem med 
att upprätta föreställningsmässiga kopplingar i organisationen. På motsva
rande sätt har man i de tekniska konsultföretagen lättare att upprätta kopp
lingar i organisationen, tack vare den betydande symmetrin som finns i före
ställningarna, med de homogena aktörsgrupper som karaktäriserar företagen. 

Enskilda aktörer och aktörsgrupper i organisationerna tolkar på olika 
sätt de aktuella omorienteringsprojekten. Detta meningsskapande ger, vid 
sidan av det fältrelaterade meningsskapandet, en bild av lärandet i organi
sationerna. Lärandet ses därvid som ett aktivt, internt meningsskapande i 
organisationen. I de två empiriska kapitlen har föreställningar beskrivits i 
termer av intern spridning och homogenitet/heterogenitet. Det organisato
riska lärandet kan mot den empiriska bakgrunden beskrivas i termer av hur 
förändringsinitiativ mottas och tolkas hos olika aktörsgrupper i organisa
tionen. Organisatoriskt lärande kommer då att handla om att upprätta 
kopplingar, i det här fallet föreställningsmässiga sådana, internt i orga
nisationen. Dessa föreställningsmässiga kopplingar kan vara rent kognitivt 
orienterade och då handla om sakinnehållet i förändringsprojekten, men 
också behandla mer emotionella aspekter. 

Därmed är också ett första övergripande svar på avhandlingens prob
lemställning - hur uppstår organisatoriskt lärande - givet. Det uppstår ge
nom att föreställningsmässiga kopplingar etableras internt i organisatio
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nerna, men också mellan organisationerna i fältet. Analysen kommer i 
mycket att handla om hur dessa kopplingar ser ut, men också om hinder 
mot att upprätta dem. Idén om lärandekulturer kan då ytterligare kon
kretiseras, genom att sägas vara en sammanvägd beskrivning av villkoren 
för att upprätta föreställningsmässiga kopplingar i en organisation. 

Fallbeskrivningarna visar på två väsenskilda lärandekulturer, där 
betingelserna för lärande är olika. Frågan för den fortsatta analysen är hur 
dessa skillnader mellan de två grupperna av organisationer ska förstås och 
hur det kan bidra till att svara på frågan hur organisatoriskt lärande uppstår. 

I detta kapitel ska en jämförande analys ske av de bägge grupperna av 
organisationer. Denna analys bygger, teoretiskt, på den analysmodell som 
presenterades i kapitel 6. Kapitlet inleds med en analys av det fältrelaterade 
meningsskapandet. Därefter följer en liknande analys av det interna menings-
skapandet. I ett följande avsnitt diskuteras hur meningsskapandet hängs upp 
på emotionella och kognitiva aspekter. Analyserna av det fältrelaterade och 
det interna meningsskapandet förs vidare i en avslutande del av kapitlet, där 
karaktäristiska lärandeprocesser diskuteras som kopplas till respektive grupp 
av organisationer. I samband med beskrivningen av dessa lärandeprocesser 
diskuteras också hinder mot lärande i re spektive grupp av organisationer. 

Fältrelaterat meningsskapande 

Vi har redan tidigare i detta kapitel argumenterat för att synen på det orga
nisatoriska lärandet måste vidgas från det renodlat interna perspektivet. För 
att förstå det organisatoriska lärandet i de sex organisationerna krävs att 
det omgivande organisatoriska fältet fokuseras tydligare. En ensidig be
skrivning av den interna spridningen av föreställningar säger lite om varför 
vissa system av föreställningar, och därmed vissa typer av omorienterings-
projekt, är gångbara vid en viss tid i e tt visst fält. Varför väljer man vissa 
typer av projekt? 

En viktig fråga som då kan ställas är hur de valda omorienterings-
projekten påverkar lärandeprocesserna. Vad betyder det för det organisa
toriska lärandet att man i kommunerna väljer mer radikala omorienterings-
projekt än i de tekniska konsultföretagen? Varför är de två grupperna så olika 
vad gäller vilka initiativ som tas? Vi menar att detta kan analyseras i termer 
av organisatoriskt lärande. 

Detta avsnitt handlar om det fältrelaterade meningsskapandet. Avsnit
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tet inleds med ett resonemang om varför det är intressant ur lärandesyn-
punkt att uppmärksamma det fältrelaterade meningsskapandet. För att 
sedan skapa en förståelse för hur fälten ser ut sker en klassificering av fäl
ten i stabilt respektive instabilt meningsskapande, dvs. hur stabila föreställ
ningarna är över tiden. Klassificeringen bygger på ett par iakttagelser som 
kan göras i det empiriska materialet. En sådan iakttagelse som visar på sta
biliteten/instabiliteten i fältet är lösningens nyhetsgrad, dvs. hur radikala 
lösningarna är. 

Fälten skiljer sig åt med avseende på vad som uppfattas som attraktiva 
lösningar. I det ena fallet väljer man radikala lösningar medan man i det 
andra istället väljer mer konservativa lösningar. En annan indikator på sta
biliteten i fältet är vilket fokus de valda lösningarna har. Man kan urskilja 
en tydlig skillnad i fokus mellan de bägge fälten. För kommunernas del byg
ger omorienteringsprojekten på nya idéer medan man i de tekniska konsult
företagen istället använder sig av välkända åtgärder. Både nyhetsgrad och 
fokus hos projekten är indikatorer på lärandet i fä ltet. Dessa kommer där
för efter klassificeringen att analyseras utförligt. 

Varför är det fältrelaterade meningsskapandet intressant att studera? 
Det finns två huvudskäl till att det är intressant. För det första är det intres
sant därför att valet av omorienteringsprojekt kan ses som en lärandepro
cess där aktörer i ledningen på olika sätt lär sig vilka typer av projekt som 
är lämpliga, och vilka som är mindre lämpliga. Det är teoretiskt intressant 
då denna typ av lärande går utanför den egna organisationens gränser, det 
upprättas horisontella kopplingar. För det andra är det intressant därför att 
den interna spridningen till viss del är avhängig vilken typ av omoriente
ringsprojekt man ger sig in i. Radikala omorienteringsprojekt som utmanar 
etablerade system av föreställningar kan då sägas utgöra en helt annan 
lärandesituation än projekt som ansluter till etablerade system av föreställ
ningar eller endast modifierar dessa. För att kunna lösa problemet, hur 
organisatoriskt lärande uppstår, måste därför det fältrelaterade menings
skapandet uppmärksammas. 

Hur vet vi då att fältet har en påverkan på den enskilda organisationen? 
Det viktigaste argumentet för att det förekommer horisontella kopplingar 
mellan de olika organisationer i fältet är den tidsmässiga överensstämmel
sen mellan omorienteringsprojekten. Det är inte bara så att man använder 
sig av likartade lösningar, utan det görs också under samma tidsperiod. Lik
heterna i omorienteringsprojekt förklaras bra av att man lär av varandra i 
fältet, det sker med andra ord ett fältrelaterat meningsskapande. 
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Det fältrelaterade meningsskapandet kan sägas handla om två frågor. 
Den första frågan handlar om att lära sig att man måste/bör genomföra för
ändringar. Fältet kan i den bemärkelsen förmedla problem, eller orsaker till 
att genomföra omorienteringsprojekt. Den andra frågan handlar om att 
lära sig vad man ska förändra. Fältet förmedlar då lösningar snarare än pro
blem. I de följande analyserna är det framförallt den andra frågan som står 
i fokus, dvs. vilka initiativ det är som tas. 

En kate gorisering av fälten i instabilt/stabilt meningsskapande 

Intervjuer med framförallt ledningarna i de sex fallorganisationerna tyder 
på att det florerar föreställningar i fältet, vilka fångas upp av organisa
tionsledningarna och internaliseras bl.a. i form av omorienteringsprojekt 
som initieras och genomförs. Det sociala meningsskapande som sker ser 
mycket olika ut i de två fälten. En påtaglig skillnad mellan de två fälten 
handlar om hur fasta föreställningarna är sett över tiden. I det kommunala 
fältet är de stadda i s tark förändring, man söker föreställningsmässigt nya 
lösningar. I de tekniska konsultföretagen är man mer benägen att försvara 
det etablerade sättet att tänka och driva företagen. I det senare fallet är det 
närmast frågan om modifieringar av befintliga system av föreställningar. 

Givet att det finns en koppling mellan föreställningar, hos t.ex. ledningen 
i den enskilda organisationen och föreställningar i fältet, bör förändringsbe
nägenheten i fältet vara en relevant dimension att studera. I starka fält torde 
benägenheten till förändring i fältet påverka förändringsbenägenheten i den 
enskilda organisationen. 

För att fånga upp den föreställningsmässiga förändringsbenägenheten i 
de två grupperna av organisationer, och de fält de verkar i, introduceras 
begreppsparet stabilt - instabilt. Med stabilitet avses ett fält där menings-
skapandet är i stort sett oförändrat över tiden. I ett stabilt fält genereras inte 
föreställningsmässigt nya lösningar i samma omfattning som i ett instabilt. 
Det utvecklas etablerade sätt att hantera problem i fältet, sätt som är rela
tivt oförändrade över tiden. Aktörerna i organisationerna har samma före
ställningar om vad som är lämpliga förändringsinsatser vid vissa problem. 
I vårt fall befinner sig de tekniska konsultföretagen i ett stabilt fält. Ett 
exempel på stabiliteten är att man väljer liknande typer av lösningar under 
den pågående lågkonjunkturen som man gjort under tidigare lågkonjunk
turer. Ett stabilt fält skapas i en konservativ miljö. 
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Till skillnad från det stabila fältet karaktäriseras det instabila fältet av 
att man väljer radikala lösningar. Här söker man efter nya lösningar på de 
problem organisationerna konfronteras med. Det kan t.ex. handla om 
marknadslösningar, som är en lösning det kommunala fältet aldrig tidigare 
har konfronterats med. I de instabila fälten har de radikala lösningarna en 
mycket hög attraktivitet medan det råder ett motsatt förhållande för det sta
bila fältet. Typiska karaktäristiska hos det instabila fältet är att man i orga
nisationerna attraheras av nya lösningar. Föreställningarna av vad som är 
en bra lösning förändras över tiden. Meningsskapandet karaktäriseras av 
en instabilitet. Med jämna mellanrum dyker det upp nya lösningskoncept 
som organisationerna i fältet många gånger väljer att prova. I det instabila 
ligger också att "gamla" föreställningar ofta ifrågasätts. Livslängden på 
idéer blir betydligt kortare än i d et stabila fältet, där man gärna håller sig 
fast vid etablerade system av föreställningar. 

Kring begreppsparet stabilitet-instabilitet kan flera empiriska analyser 
göras. I det följande ska två huvudiakttagelser diskuteras. Iakttagelserna 
handlar om vilka omorienteringsprojekt som valts och innehållet i dem. För 
det första analyseras nyhetsgraden i projekten och hur den skiljer sig emel
lan fälten. Den andra analysen handlar om vilka fokus omorienteringspro-
jekten har. 

Olika nyhetsgrad i omorienteringsprojekten 

I de båda studerade fälten står det klart att man väljer omorienterings
projekt som i någon mening uppfattas som attraktiva. Det intressanta är att 
lösningen man väljer inte bara är attraktiv för den enskilda organisationen, 
utan det tycks också vara kopplat till det organisatoriska fältet. Det vikti
gaste argumentet för denna iakttagelse är likheterna i val av lösningar inom 
fälten. 

Argumentationen kring attraktivitet går i korthet ut på att det finns en 
drivkraft för den enskilda organisationen att initiera omorienteringsprojekt 
som uppfattas som attraktiva i fältet. Det kan också uttryckas som att aktö
rer i det organisatoriska fältet premierar vissa typer av projekt. När det gäl
ler vilka som uppfattas som attraktiva finner vi s tora skillnader mellan de 
två grupperna av organisationer. 

En slående skillnad mellan omorienteringsprojekten i kommunerna 
respektive de tekniska konsultföretagen är i vilken grad omorienterings-
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projekten utgör föreställningsmässigt nya lösningar för organisationen. Det 
finns en påtaglig skillnad i inställningen till radikal förändring i o rganisa
tionerna i de två fälten. Stiliserat kan skillnaden beskrivas på följande sätt: i 
kommunerna väljer man projekt som i någon mening är nya för organisatio
nen, medan man i de tekniska konsultföretagen väljer välkända lösningar. 

Omorienteringsprojekten i de tekniska konsultföretagen kan då karak
täriseras i termer av låg nyhetsgrad, medan projekten i det andra fältet ka
raktäriseras av jämförelsevis hög nyhetsgrad. Det betyder dock inte att pro
jekten i de tekniska konsultföretagen skulle vara mindre omfattande, t.ex. 
i termer av hur många som berörs av förändringarna. Både rationaliserings
programmen och de organisationsförändringar som genomförs är mycket 
genomgripande och berör stora delar av personalen (inte minst i de delar 
som berörs av nedskärningar). Poängen är snarare att man använder sig av 
välkända lösningar och traditionella tekniker för att åstadkomma omori-
entering. 

I det kommunala fältet premieras omorienteringsprojekt med hög 
nyhetsgrad, medan motsvarande premieras lågt i de tekniska konsultföre
tagen. Nyhetsgrad kan därmed kombineras med grad av attraktivitet. I ned
anstående figur har de två organisatoriska fälten placerats in som två änd
punkter. Detta ska dock inte tolkas som en absolut klassificering. De är rela
tiva ändpunkter i förhållande till varandra. Det kan tänkas att det finns 
andra fält vilka kan upplevas som mer konservativa än de tekniska konsult
företagen, liksom det också kan finnas fält som är mer rörliga än kom
munerna. 

Omorienteringsprojekt med hög nyhetsgrad upplevs som attraktiva 
bland ledningarna i kommunerna. I alla de tre studerade kommunerna väl
jer man lösningar som är tämligen oprövade, men som samtidigt har en hög 
legitimitet hos aktörerna i fältet. Nackas kundvalssystem, Botkyrkas be-
ställar-utföraruppdelning och Solnas resultatenhetstänkande är alla exem
pel på projekt som, under den studerade tidsperioden, har ett högt nyhets
värde inom fältet. Inte minst Nackas kundvalssystem har en hög nyhets
grad, man var först i landet med att införa ett kundvalsystem i stor skala. 

På samma sätt upplevs omorienteringsprojekt med hög nyhetsgrad som 
mindre attraktiva bland ledningarna för de tekniska konsultföretagen, man 
väljer systematiskt projekt med låg nyhetsgrad. Trots den kraftiga ekono
miska krisen i branschen väljer man i a lla tre fallen omorienteringsprojekt 
som är väl beprövade. Det är, som visats i kapitel 8, en påfallande frånvaro 
av omorienteringsprojekt som har en hög nyhetsgrad. 
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Figur 19. Inställning till nyhetsgrad i de bägge fälten. 

I de tekniska konsultföretagen är starka värden förknippade med den egna 
professionen, vilket bl.a. yttrar sig i en stark tilltro till att kärnverksamhe
ten i grunden är stark. Varken ledning eller ledningsföreträdare verkar se 
något behov av att ändra verksamhetsinriktning eller grundläggande orga
nisationsmönster. 

Omorienteringsprojekten i de tre företagen handlar också i mycket om 
att "övervintra", att se till att företaget överlever den svåra ekonomiska kri
sen utan att förblöda. Det är t.ex. ingen slump att rationaliseringsprogram
met i J&W Bygg och Anläggning döptes till Vargavinter. Samma inställning 
finns i al la tre företagen, med en avgjord aversion mot mer radikala förän
dringsidéer. 

Den ekonomiska krisen tycks dessutom ha gjort företagen mer försikti
ga vad gäller satsningar på nya lösningar. J&cW och VBB tycks där ha lärt 
sig av de dyrköpta erfarenheterna av fastighetsengagemangen. Försiktighe
ten präglar dock också SCC, där företrädare för företaget talar mycket om 
att man faktiskt inte drogs med i fastighetsaffärer under 1980-talet. 

Det har under de tre senaste åren blivit tydligare att man i fältet i någon 
mening premierar satsningar på kärnverksamheten, att återgå till det tradi
tionella tekniska konsultföretaget. Detta styrks också av de organisations
förändringar som genomförs, där man försöker renodla organisationen, 
och tydliggöra det som är företagens kärnverksamhet. Det gäller både dot
terbolagsstrukturerna i VBB och J&W och affärsområdesstrukturen i SCC. 
I alla tre fallen lyfter man fram som viktiga motiv att stärka och prioritera 
kärnverksamheten. 

Det är i det sammanhanget tydligt att man inte söker problemen i före
taget i sig, utan snarare i y ttre faktorer. Anledningen till att man i alla tre 
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företagen inititierar omfattande rationaliseringsprogram är att marknaden 
sviktar. Åtgärderna man sätter in är då av temporärt slag, och handlar om 
att överleva till dess att konjunkturen förbättras. 

Omorienteringsprojekten, åtminstone de centrala rationaliseringspro
grammen, ska därför inte ses som slutgiltiga lösningar på problemen. Lös
ningen ligger istället utanför företagen, inte minst hos bygg- och infrastruk
turmarknaden. Det innebär att problem och lösning i en mening samman
faller. Problemet är att konjunkturen sviktar och lösningen blir då att kon
junkturen går upp. 

De tekniska konsultföretagen illustrerar den form av institutionell iso-
morfism som DiMaggio & Powell (1983) kallar normativ. Den normativa 
isomorfismen karaktäriseras just av starka professionella krafter, som lik-
riktar organisationerna i fältet. Även om kårandan hos de tekniska konsul
terna inte är lika välutvecklad som t.ex. hos läkare eller advokater, så finns 
där ändå starka inslag av gemensamma normer i f ältet. Likheterna mellan 
de tre företagen i vilka lösningar som väljs antyder också att det finns en 
härmande isomorfism, med en stark tradition som präglar branschen. 

Diskussionen ovan ska inte tolkas som en bedömning av huruvida de 
tekniska konsultföretagen valt en god strategi för att klara av den ekono
miska krisen. Senare ekonomiska data tyder på att man lyckats övervintra 
och under 1994 återigen visar positiva vinstsiffror. 

Går det då att på motsvarande sätt finna förklaringar till varför projekt 
med hög nyhetsgrad premieras av aktörerna i det kommunalafältet? I kom
munerna saknas den entydiga, starka professionella grupp som återfinns i de 
tekniska konsultföretagen. Kommunerna präglas istället av heterogena pro
fessionella grupperingar och skilda intressen. Det går därmed inte att förkla
ra tendensen att välja projekt med hög nyhetsgrad, med normativ isomorfism. 

Företrädare för ledningen i de tre kommunerna berättar med stolthet 
om de radikala förändringar man genomför i den egna organisationen. Det 
är, från ledningens sida, positivt laddat att söka nya, gärna djärva lösning
ar för den egna organisationen. Det finns flera tecken på att detta också är 
accepterat i fältet. Kommunledningarna håller sig noga å jour med vad som 
händer i andra kommuner, vilka nya lösningar som dyker upp. 

Ledningen hämtar också mycket inspiration från pionjärkommuner. Ett 
exempel på detta är den uppmärksamhet Nacka har fått för sitt kundvals-
system. Enligt egen utsago får man ta emot mycket studiebesök och tele
fonförfrågningar från andra kommuner, där man vill veta hur systemet fun
gera. På samma sätt uppmärksammas pionjärkommunerna när det gäller 
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beställar-utförarmodellen. I de tre fallen hänvisas t.ex. till Linköping och 
Sollentuna som två pionjärer. 

Nya lösningar, för fältet, mottas därför med stort intresse bland kom
munerna. Det tycks finnas en utbredd vilja att experimentera med nya lös
ningar. Samtidigt ska inte denna experimentvilja överbetonas. Det finns 
påtagliga likheter i de nya lösningar som väljs. Likheter som gör det befo
gat att tala om moden man följer i fältet. I olika former handlar omorien-
teringsprojekten om införande av marknadslösningar. I DiMaggio & Po
wells (1983) terminologi är det frågan om en härmande isomorfism. 

I alla tre kommunerna argumenterar ledningen för att det krävs nya, 
radikala lösningar för att lösa de problem man har, problem som man säger 
är av ekonomisk art. Det är genomgående att lösningarna inte söks i modi
fieringar av den tidigare strukturella uppbyggnaden. Här finner vi också en 
stor skillnad gentemot de tekniska konsultföretagen. 

Det är dock vagt vilka relationer som finns mellan problem och valda 
lösningar. Man har, i alla tre fallen, en förhoppning att förändringarna ska 
leda till besparingar. Det är dock inte givet att detta blir konsekvensen av 
förändringarna. Det finns inte samma tydliga koppling till yttre faktorer 
eller problem som i de tekniska konsultföretagen. Det är inte bättre kon
junkturer eller andra yttre faktorer som ska lösa kommunernas problem, 
utan det är radikala omorienteringsprojekt. I den meningen är man, från 
ledningens sida, mer benägen att ompröva sitt tidigare sätt att organisera. 

Flera gemensamma tendenser kan skönjas i dessa omprövningar. En för
sta tendens handlar om att förändra resursfördelningsmekanismer, genom 
att gå mot prestationsersättning. I alla tre fallen är man på väg mot en situ
ation där arbetsenheter/resultatenheter får betalt efter utförda tjänster. De 
nya formerna för resursfördelning innebär ett radikalt brott mot den tidi
gare, budgetstyrda formen av resurstilldelning. I samband med detta talas 
också mycket om att utsätta resultatenheter för konkurrens från andra ser
viceproducenter än kommunernas interna. 

En andra tendens är att man söker nya rollfördelningar mellan myn-
dighets-/brukarföreträdarrollen å ena sidan och utförarrollen å andra sidan 
och att därigenom skapa interna marknader. I båda fallen innebär det radi
kala, föreställningsmässiga skillnader gentemot tidigare sätt att arbeta. 

Lärandet som sker inom ramen för det fältrelaterade meningsskapandet 
i kommunerna kommer därmed att likna Argyris &C Schöns (1978) "dou-
ble-loop" lärande. Lärandet, från ledningens sida, handlar om att omprö
va tidigare sätt att organisera verksamheten, man byter föreställningar. Ett 
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annat sätt att uttrycka det på är att de valda projekten kräver ett "double-
loop" lärande, för att ta organisationerna ur ett befintligt system av före
ställningar. 

Detta resonemang kan också kopplas till inställningen till nyhetsgrad i 
fältet. En slutsats blir då att det kommunala fältet premierar omoriente-
ringsprojekt som innefattar/kräver "double-loop" lärande. På motsvaran
de sätt kan omorienteringsprojekten i de tekniska konsultföretagen kopp
las ihop med "single-loop" lärande. 

En speciell iakttagelse kan göras av kommunerna när det gäller läran
det förknippat med nyhetsgrad. Vi har konstaterat att man i det kommu
nala fältet just nu befinner sig i en situation där man prövar, för fältet och 
för de enskilda organisationerna, nya lösningar. Sett över tiden sker dock 
en process där dessa, från början, nya lösningar görs välbekanta. 

Lärandet i den enskilda organisationen kan då sägas handla om att upp
täcka och bli bekant med dessa nya lösningar. Idéer som fått ett stort 
genomslag i fältet kommer slutligen att komma till en punkt där nyhets
värdet sjunker och lösningen förlorar i attraktivitet. Denna lärprocess från 
låg bekantskap och hög attraktivitet till hög bekantskap och låg attraktivi
tet har belagts i t idigare trender i den kommunala sektorn, t.ex. vad gäller 
kommundelsnämnder, där fältet i stor utsträckning kom att överge idén 
(Müllern, 1993:lff). 

Skillnaden gentemot de tekniska konsultföretagen är att man där inte 
överger idéer man är bekant med. De omorienteringsprojekt som genom
förs tycks snarare stärka etablerade system av föreställningar. 

Olika fokus i omorienteringsprojekten 

I det föregående avsnittet diskuterades inställningen till nya lösningar i d e 
båda fälten. Analysen kommer nu att vidgas till att även belysa vilken typ 
av lösningar som väljs i de bägge fälten. Det finns en tydlig skillnad mellan 
fälten när det gäller vilket fokus omorienteringsprojekten har. 

Argumentationen kring vilket fokus omorienteringsprojekten har hand
lar till stor del om tidsaspekten, visibiliteten och livslängden. Med tidsaspek
ten avses huruvida man i organisationerna försöker hitta de rätta lösning
arna med hjälp av den erfarenhet man har eller om man strävar efter att 
finna nya lösningar med hjälp av visioner. Ett annat sätt att uttrycka det är 
att man i ena fallet söker lösningarna i historien och i det andra fallet i fram
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tiden. Frågan är med andra ord om man försöker lära sig av sin historia och 
agerar utifrån den eller strävar efter att finna nya lösningar, nya visioner att 
agera utifrån. 

I de tekniska konsultföretagen diskuterar man lösningarna på proble
men utifrån sin historia. Man kan här diskutera fokuset i termer av att man 
är reaktiv i sitt sökande efter lösningar. För att hantera en lågkonjunktur 
ser man tillbaka på hur man gjort tidigare när konjunkturen sjunkit. Det är 
inte ovanligt att man relaterar den nuvarande krisen till tidigare lågkon
junktur. De förklarar företagets agerade, dvs. uppsägningar och rationali
seringsåtgärder, med att man gjorde så även under tidigare lågkonjunktu
rer. Det är något man tar för givet, det är enligt dessa aktörer så det går till 
i byggbranschen. Det finns inget ifrågasättande huruvida man skulle ha 
kunnat göra på något annat sätt. I intervjuer ger de tekniska konsulterna 
uttryck för en känsla av att de inte själva har någon möjlighet att påverka 
sin situation utan istället gäller det att klara övergångsperioden till en ny 
högkonjunktur. 

En följd av de reaktiva lösningarna är att det inte leder till något nyska
pande i samma utsträckning som i kommunerna. Vid problem väljer man 
att se till sin historia för att utifrån den erfarenheten komma med en lik
nande lösning. Ledningen i de tekniska konsultföretagen hänvisar ofta till 
konjunkturnedgången för att förklara de problem de upplever. Vilket också 
innebär att lösningen kommer när lågkonjunkturen övergår i e n högkon
junktur. Det blir då viktigt att överleva till nästa högkonjunktur och inte att 
organisera om verksamheten för en fortsatt lågkonjunktur. 

Kommunerna, å andra sidan, agerar mycket tydligt utifrån visioner om 
önskade framtida tillstånd. Här är man istället proaktiva i sitt sökande efter 
lösningar. Den egna historien, hur man tidigare byggt upp verksamheten, är 
något man vill komma bort ifrån. Omorienteringsprojekten får därmed en 
markerad framtidsprägel. Vid intervjuerna ägnar respondenterna mycket 
tid åt att diskutera vad man vill nå fram till. Det blir därför svårare att se 
vad projekten faktiskt går ut på. När man i intervjuer talar om projekten är 
man inte lika benägen att berätta om konkreta, genomförda åtgärder. Inter
vjuerna handlar i stor utsträckning om idéerna bakom projekten och vad 
det är man hoppas åstadkomma när projektet är genomfört. 

Dessa skillnader i tidsaspekter är viktiga att uppmärksamma ur läran-
desynvinkel. Det faktum att man i kommunerna väljer mer framtidsorien-
terade, idéfokuserade projekt sätter upp ramar för den interna spridningen. 
Eftersom projekten i stora delar är nya för aktörerna i organisationerna, 
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och i viktiga stycken innebär förändringar av befintliga system av föreställ
ningar, tvingas man lägga stor vikt vid att fylla dem med ett retoriskt inne
håll. Projekten är många gånger mycket vaga vilket ytterligare förstärker 
behovet av en omfattande retorik för att ledningen ska få ut sitt budskap. 
I de tekniska konsultföretagen finns inte samma behov av att försöka föra 
in nya system av föreställningar eftersom projekten har den ovan beskriv
na, historiska karaktären. Åtgärderna i o morienteringsprojekten i de tek
niska konsultföretagen är i den meningen betydligt lättare att förstå för de 
anställda. Det behövs inte den omfattande retorik som kommunerna prä
glas av. 

Visibiliteten i omorienteringsprojekten är den andra variabeln som bely
ser lösningarnas fokus. En tydlig skillnad mellan fälten kan här skönjas. 
Omorienteringsprojekten i d e tekniska konsultföretagen är inte lika synli
ga som i kommunerna. Det hänger bl.a. samman med att man inte ägnar 
projektretoriken lika stor uppmärksamhet. Det finns inte samma behov i de 
tekniska konsultföretagen att ägna tid åt retorik kring projekten eftersom 
de är så uppenbara och tydliga, fokuserade på åtgärder. De är inte nya på 
samma sätt som i kommunerna utan lösningarna finns inom de befintliga 
systemen av föreställningar. Av det följer att begrepp relaterade till omori
enteringsprojekten är välkända hos samtliga aktörsgrupper. 

I det kommunala fältet är visibiliteten en helt annan, med ett tydligt idé
fokus. Som nämnts tidigare har man en omfattande retorik kring projekten. 
Omorienteringsprojektet har ofta ett speciellt namn, tex. Beställar-utförar-
modellen eller Fördel Nacka. Motiven bakom omorienteringsprojekten 
sprids i många fall ut i o rganisationen med hjälp av debattforum av olika 
slag. Man sammanställer arbetsgrupper som arbetar med att vidareutveckla 
lösningar etc. Det sker uppföljningar av de förändringar som genomförts. 
Allt detta bidrar till att visualisera omorienteringsprojekten. Visibiliteten i 
de kommunala projekten märks också på den stora mängd sekundärmate
rial som produceras. Det gäller beslutsprotokoll, interna utredningar, infor
mationsbroschyrer, personaltidningar m.m. 

Vi får här en, ytligt sett, paradoxal situation där omorienteringsprojek
ten i de tekniska konsultföretagen har en låg visibilitet, samtidigt som åtgär
derna är välkända för aktörerna i företagen. I kommunerna är visibiliteten 
istället hög, samtidigt som projektidéerna är vaga och svårgripbara. Detta 
paradoxala drag försvinner dock om visibiliteten betraktas som ett mått på 
den retorik som ägnas projekten. Det är därmed ingen slump att man i kom
munerna ägnar retoriken stor vikt, som ett sätt att ge projekten en visibilitet. 
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En tredje variabel som skiljer kommunerna från de tekniska konsultfö
retagen är projektens livslängd. I de tekniska konsultföretagen är alla med
vetna om projekten så länge de pågår, men när de är slut lämnar man dem 
efter sig. Ett annat sätt att uttrycka det är att omorienteringsprojekten i de 
tekniska konsultföretagen har en tydlig start- och stopptidpunkt. I och med 
att aktörsgrupper är medvetna om när projektet är slut är det enkelt att 
lämna det bakom sig, både kognitivt och emotionellt. Projekten är i myck
et inriktade på konkreta åtgärder. När dessa åtgärder väl är genomförda 
tycks de inte leva kvar i aktörernas föreställningar i någon nämnvärd om
fattning. Vid ett flertal intervjuer pointerar respondenterna att det finns 
projekt som genomförts för ett par år sedan, vilka sedan en tid är av
slutade. De har inget känslomässigt engagemang kvar kring de förän
dringarna. 

En intressant iakttagelse man kan göra i det kommunala fältet när det 
gäller livslängden är att deras omorienteringsprojekt aldrig verkar ta slut. 
Flera av aktörsgrupperna upplever att de ständigt genomför omoriente
ringsprojekt. En förklaring till det kan vara att det är svårt att se start- och 
stopptidpunkt för projekten. Det råder olika uppfattningar hos aktörsgrup
perna om huruvida ett omorienteringsprojekt är genomfört eller inte. Ett 
exempel på det är huruvida Solna kommun har konkurrensutsatt sin verk
samhet. Vissa aktörsgrupper anser att det redan sker medan andra nämner 
det som en möjlighet eller alternativt som ett hot i framtiden. Ett annat exem
pel på det är införandet av checksystemet i Nacka kommun. Ledningen 
ansåg att checksystemet var fullt genomfört medan hemtjänstassistenterna 
fortfarande livligt diskuterade huruvida det skulle införas eller inte. 

I det kommunala fältet glöms inte heller avslutade projekt bort på 
samma sätt som sker i de tekniska konsultföretagen. Vid intervjuerna finns 
det inget behov av att påminna dem om vilka omorienteringsprojekt som 
är genomförda under de senast 2-3 åren. De har ofta kvar ett känslomäs
sigt engagemang i frågor kring omorienteringsprojekten även när de är 
avslutade. Det bör här poängteras att kommunernas omorienteringsprojekt 
många gånger är av en sådan komplex karaktär att det är oklart för många 
aktörer när projekten egentligen är avslutade. Det krävs ofta omfattande 
förändringar av de befintliga systemen av föreställningar. 

Diskussionen ovan visar att omorienteringsprojekten kan karaktärise
ras på helt olika sätt i de två grupperna av organisationer. Omorienterings
projekt i de tekniska konsultföretagen är framförallt åtgärds fokuser ade. 
Ledningen söker efter åtgärder för att lösa tillfälliga ekonomiska svackor. 
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De har behov av en kortsiktig lösning för att klara den ekonomiska lågkon
junkturen. Lösningarna väljs utifrån den redan kända repertoaren. Många 
gånger väljs samma lösningar som man gjort vid tidigare lågkonjunkturer. 
Detta leder också till att det inte finns något behov av att visualisera pro
jekten i någon nämnvärd omfattning. De olika aktörsgrupperna känner 
redan till motiven till lösningen och begreppsapparaten är också väl 
känd. 

I det kommunala fältet är innehållet i o morienteringsprojekten istället 
idéfokuserat. Vid intervjuer med företrädare för kommunerna ägnar man 
mycket tid åt att diskutera tankarna bakom förändringarna, vilka mål man 
vill uppnå, hur det tänkta framtida tillståndet ser ut. Ledningen strävar efter 
att finna nya lösningar på problemen. Med hjälp av de nya lösningarna hop
pas man att det i framtiden ska bli bättre. 

Dessa nya lösningar kräver visibilitet i organisationen för att det ska fin
nas någon möjlighet att genomföra dem. Det handlar här om lösningar som 
de olika aktörsgrupperna i många fall aldrig tidigare har varit i kontakt 
med. Det är för de allra flesta en okänd begreppsapparat och ett nytt sätt 
att tänka. Det innebär att mycket energi och tid ägnas åt att kommunicera 
och utveckla idéerna kring omorienteringsprojekten. 

Internt meningsskapande 

Organisatoriskt lärande har traditionellt behandlats som en intern variabel 
i organisationer, och då förknippats med spridningen av kunskaper, idéer, 
föreställningar, m.m. Diskussionen i de teoretiska kapitlen visar att det inte 
är det enda sättet lärande uppstår på. Det är dock en central del i f örståel
sen av hur organisatoriskt lärande uppstår. Detta avsnitt analyserar därför 
spridningen av föreställningar inom organisationerna. Avsnittet inleds med 
en teoretisk diskussion kring internt meningsskapande och hur det kan 
analyseras. Detta följs av en kategorisering av meningsskapandet i organisa
tionerna. På samma sätt som gjordes för fälten beskrivs här en övergripan
de kategorisering av meningsskapandet, där vi skiljer mellan symmetriskt 
och asymmetriskt meningsskapande. Därefter kommer en beskrivning av 
iakttagelser kring det interna meningsskapandet. Iakttagelserna handlar om 
föreställningarnas homogenitet/heterogenitet och om spridningen av före
ställningar mellan de olika aktörsgrupperna. 
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En kategorisering av meningsskapandet internt i asymmetri/symmetri 

Vid en kategorisering av det interna meningsskapandet är det inte främst 
föreställningarnas stabilitet över tiden som är intressant. Här är det istället 
homogeniteten/heterogeniteten i föreställningarna med avseende på inne
håll och inställning, samt den interna spridningen som studeras. En katego
risering av det interna meningsskapandet görs i begreppsparet asymmet
riskt/symmetriskt meningsskapande. 

Med ett asymmetriskt meningsskapande avses att aktörsgrupper skiljer 
sig åt med avseende på vilka föreställningar man har kring omoriente-
ringsprojekten. Ett symmetriskt meningsskapande beskrivs, analogt, som 
en överensstämmelse i föreställningar mellan olika aktörsgrupper. Begrepp
sparet handlar i första hand om homogeniteten i föreställningarna, både 
med avseende på innehåll och inställning. Det handlar också om spridning
en av föreställningen även om denna faktor inte är diskriminerande mellan 
de två ändpunkterna asymmetrisk/symmetrisk. 

I samtliga kommunala fall skiljer sig föreställningarna mellan grupper
na åt både med avseende på innehåll och inställning. Det finns därmed en 
bristande, föreställningsmässig överensstämmelse i organisationerna, som 
kan beskrivas i termer av asymmetri. Det organisatoriska lärandet försvå
ras på flera sätt vid ett asymmetriskt meningsskapande. Trots att ledningen 
lyckats förmedla lösningsförslagen har de inte lyckats sprida vare sig ett rik
tigt innehåll i de föreställningar de har om omorienteringsprojektet och inte 
heller lyckats skapa en gemensam inställning till att det är en bra lösning. I 
kommunerna finns en tydlig distans mellan ledningen och arbetsenheterna. 
Asymmetrin i meningsskapandet behöver dock inte betyda en dålig 
spridning. I många fall finns ett omfattande meningsskapande på olika 
nivåer, men man skiljer sig åt med avseende på homogeniteten i föreställ
ningarna. 

I de tekniska konsultföretagen kan meningsskapandet istället beskrivas 
som symmetriskt. Då avses alltså både homogena sakbeskrivningar och 
samma inställning till projekten. I de studerade fallen finns också en god 
spridning, i meningen att man talar om de aktuella projekten på alla stude
rade nivåer. De olika nivåerna har lättare att förstå varandra vid ett sym
metriskt meningsskapande eftersom de använder samma begrepp när man 
beskriver en och samma företeelse, vilket också bidrar till den närhet som 
finns mellan ledningen och arbetsenheterna. 
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En beskrivning av det interna meningsskapandet i kommunerna 

Vid en analys av meningsskapandet i d e tre kommunerna kan man se tyd
liga likheter. Meningsskapandet är, som nämnts ovan, präglat av en asym
metri, dvs. både innehåll och inställning kan skilja sig mellan aktörsgrup
perna. Spridningen är många gånger god, men trots det råder en stor hete-
rogenitet i föreställningarna. Aktörsgrupperna beskriver omorienterings-
projekten olika, både vad gäller syftet med projektet, hur projektet har 
genomförts och huruvida det har lett till positiva eller negativa resultat. 

Distinktionen mellan spridning och homogenitet/heterogenitet i före
ställningarna ligger i att spridningen enbart handlar om kännedom om te
mat. En god spridning innebär att man refererar till temat i h ela organisa
tionen och att man talar om det i i ntervjuerna. Man har hört talas om att 
ledningen vill genomföra ett projekt med ett visst namn, det kan vara be-
ställar-utförarmodellen, kundvalssystem etc. 

Föreställningarnas homogenitet/heterogenitet däremot beskriver hur 
man tolkar temat i organisationen. Föreställningarna inrymmer både sak
beskrivningar av innehållet och inställningen till temat. Det handlar om vad 
man fyllt begreppen med för innehåll, dvs. den sakliga beskrivningen av de 
genomförda projekten och teman förknippade med dessa. Det handlar också 
om att uppmärksamma känslor som förknippas med de olika ternana. 

Spridningen av de olika ternana är i samtliga kommuner god, med un
dantag av något enstaka tema (t.ex. vad gäller decentraliseringstemat i 
Nacka). Antalet utsagor kring de olika ternana är betydligt fler i kommu
nerna än vad de är i de tekniska konsultföretagen, vilket tyder på ett intres
se kring omorienteringsprojekten. Även kring omorienteringsprojekt som 
precis är påbörjade finns det många utsagor, vilket visar att spridningen är 
god. Ett exempel på hur lätt teman sprids är konkurrenstemat i Solna. För 
det aktuella temat ansåg ledningen att kommunen i framtiden skulle kunna 
införa mer av konkurrens, medan övrig personal ansåg att konkurrens 
redan var genomfört i Solna. Det har då skett en spridning av temat trots 
att förändringen inte ännu är genomförd. 

En förklaring till den goda spridningen i kommunerna är att lednings
retoriken i k ommunerna är mycket omfattande. Det satsas stora resurser i 
kommunerna på information, arbetsgrupper, temadagar, kurser etc. Kom
munernas omorienteringsprojekt är jämfört med de tekniska konsultföre
tagens projekt vaga och otydliga, vilket bidrar till det omfattande retoriska 
arbetet. Ledningen i kommunerna arbetar med att skapa en förståelse och 
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en möjlighet för samtliga aktörsgrupper att relatera sig till de nya idéerna. 
Det bör dock noteras att man i kommunerna många gånger utvecklar idé
erna successivt under arbetets gång, vilket innebär att vissa delar av omori-
enteringprojektet kan förändras under genomförandet. Aktörerna måste 
själva fylla omorienteringsprojekten och begreppen som är kopplade till 
dessa med ett innehåll, vilket kan vara problematiskt när vissa delar förän
dras under projektet. 

Det ska då konstateras att meningsskapandet, trots ledningens om
fattande retorik och den goda spridningen av teman, ändå är asymmetriskt. 
Föreställningarna skiljer sig ofta, både med avseende på innehåll och inställ
ning mellan de olika aktörsgrupperna. Ett exempel på heterogeniteten i 
föreställningar på de olika nivåerna är Nackas kundvalssystem. Olika 
aktörsgrupper skiljer sig bl.a. åt när det gäller föreställningar om avsikten 
med kundvalssystemet. Det finns flera olika uppfattningar om vad det 
egentligen är man försöker åstadkomma. Bland politiker beskrivs det som 
ett instrument för att uppnå valfrihet bland kunderna. Bland mellanchefer 
är man mer benägen att se det som ett resursfördelningsinstrument och att 
därigenom tydliggöra kommunens olika roller. Andra aktörer uppfattar det 
istället som ett sätt att skapa resultatenheter. Inställningen till systemet skil
jer sig också åt mellan grupperna. Det finns en märkbar distans mellan led
ningen och de olika aktörsgrupperna. Liknande analyser kan göras i alla tre 
kommunerna. 

En slutsats man kan dra av ovanstående resonemang är att ledningsni
våerna i det kommunala fältet har svårt att, innehållsmässigt, föra ut de nya 
idéerna. Ute i verksamheten har man egentligen bara en vag, allmän bild av 
vad förändringarna går ut på. En bild som dessutom skiljer sig åt mellan 
olika aktörsgrupper. De relaterar sig på olika sätt till omorienterings
projekten. Det är viktigt att här notera att kommunernas omoriente-
ringsprojekt är mycket radikala. Projekten står ofta i kontrast till tidigare 
system av föreställningar. 

Ur ett lärandeperspektiv försvåras lärandet internt i kommunerna av ett 
par faktorer. Ser man till spridningen borde inte lärandet vara missgynnat i 
kommunerna. Det finns en medvetenhet ute i organisationerna om att det 
genomförs stora omorienteringsprojekt. Det talas också mycket om dessa 
projekt, och aktörer ute i o rganisationen har mycket föreställningar kring 
dem. I den meningen har en spridning uppnåtts. 

Det visar sig dock att vare sig innehåll eller inställningen till de olika 
ternana är spritt utan enbart orden, namnet på omorienteringsprojekten och 
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ord kopplade till dem. Lärandet försvåras i och med att begreppen fylls med 
ett differentierat innehåll av olika aktörsgrupper. En förklaring till detta är 
de stora skillnaderna mellan aktörsgrupperna. Det finns en mängd olika 
professioner i kommunerna. Arbetsuppgifterna mellan grupperna skiljer sig 
kraftigt åt och utbildningsbakgrunden är differentierad. Detta bidrar till att 
man fyller begreppen med olika innehåll. 

En annan förklaring ligger i omorienteringsprojektens karaktär. I kom
munerna kräver omorienteringsprojekten att man ifrågasätter de tidigare 
systemen av föreställningar. I de tekniska konsultföretagen ifrågasätter man 
inte de tidigare föreställningarna på samma sätt som i k ommunerna. 

En beskrivning av det interna meningsskapandet i de tekniska konsultföretagen 

I de tekniska konsultföretagen blir bilden en helt annan av meningsskapan
det kring omorienteringsprojekten. Projekten är framförallt inriktade på 
kostnadsbesparingar i form av rationaliseringsprojekt, men det handlar 
också om strukturförändringar och utbildningssatsningar kring aktivt af-
färsmannaskap. 

En iakttagelse är att innehållet i föreställningarna kring omorienter
ingsprojekten är mycket homogent. Samtliga nivåer i organisationen använ
der samma begrepp för att beskriva omorienteringsprojekten och de lägger 
även samma innebörd i begreppen. När det gäller de omfattande rationali
seringsprogrammen är alla nivåer eniga om orsaken till varför man genom
för förändringen. De anställda har en förståelse för att det var en nödvän
dig besparingsåtgärd, vilket man tydligt kan observera i både J&W:s ope
ration Vargavinter och i VBB/Theorells. Denna homogenitet i innehållet 
gäller i stort sett alla omorienteringsprojekt i de tekniska konsultföretagen. 

Föreställningarna är till stor del även homogena vad gäller inställning
en till de olika teman som tas upp. I den mån man uttalar sig emotionellt är 
man i normalfallet positiv. Det är dock påtagligt i alla tre fallen hur spar
samma de emotionella uttalandena är. En iakttagelse är de fackliga repre
sentanternas roll i det kommunala fältet och i de tekniska konsultföretagen. 
I det kommunala fältet har de fackliga representanterna ofta en motbild till 
ledningen medan det inte alls förhåller sig så i de tekniska konsultföretagen. 

Spridningen av samtliga teman sker inte i samma utsträckning i de tek
niska konsultföretagen som i kommunerna. Ledningen lyckas bra med att 
sprida lösningsförslag som aktörsgruppen är berörda av. När det istället 
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gäller spridningen av föreställningar kring projekt som aktörsgruppen en
bart är indirekt berörd av är den inte lika omfattande som i kommunerna. 
Ett exempel på ett omorienteringsprojekt som är svagt spritt är VBB:s fas
tighetsengagemang och renodling av kärnverksamheten. Temat berör en
dast indirekt aktörsgrupperna längst ut i organisationen. Anställda vid fili
alkontoren har få utsagor kring projektet, och de utsagor som finns har 
ingen emotionell karaktär. 

De teman som är spridda karaktäriseras av en stor homogenitet. Före
ställningarna kring omorienteringsprojekten har inte enbart samma inne
håll utan dessutom har aktörsgrupperna samma inställning till omorien
teringsprojekten. Omorienteringsprojekten präglas av en tydlighet som inte 
finns på samma sätt i kommunerna. Tydligheten kan kopplas till hur ge
nomförandet av projekten ser ut. I de tekniska konsultföretagen är led
ningen noga med att utveckla idéerna innan genomförandet startar. När 
man kommer till genomförandet av projekten är idéutvecklingen redan fär
dig. Detta till skillnad från kommunerna där idéutvecklingen pågår under 
hela genomförandet. 

Den stora homogeniteten både vad gäller innehåll och inställning kan 
också kopplas till den närhet mellan ledningen och de övriga aktörsgrup
perna som finns i företagen, och som till stora delar saknas i kommunerna. 
De aktörsgrupper som befinner sig längre ut i organisationen har en stor 
förståelse för varför ledningen genomför olika åtgärder. De kan uppleva 
t.ex. besparingsåtgärder som tråkiga men de anser fortfarande att det kräv
des i det kärva ekonomiska läget som företaget då befann sig i. 

Inställningen till de olika projekten kan beskrivas som saklig. I princip 
alla omorienteringsprojekt i de tekniska konsultföretagen omfattas av 
denna homogenitet i inställningen till förändringen. De omorienteringspro
jekt som kan undantas är förändringen av affärsområdesstrukturen i SCC 
där vissa hade svårt att hantera att "deras" företag bytte namn och i v issa 
fall placering. Ett annat undantag är affärsmannaskapet i både SCC och 
Theorells där det fanns både positiva och mer kritiska åsikter om att för
ändra konsulternas roll till att vara mer säljande. Samtliga tre tekniska kon
sultföretag präglas av en symmetri i föreställningarna. Aktörerna har där 
samma innehåll i föreställningarna och det finns i de flesta fall också en stor 
överensstämmelse när det gäller inställningen. 

Meningsskapandet i de tekniska konsultföretagen beskriver vi mot 
denna bakgrund som symmetriskt. Omorienteringsprojekten beskrivs på ett 
likartat sätt i hela organisationen och man lägger samma innebörd i cen
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trala begrepp. Spridningen av föreställningarna kring de olika omoriente-
ringsprojekten är god i de fall aktörerna är direkt berörda, däremot är den 
låg i andra fall. Det organisatoriska lärandet internt i d e tekniska konsult
företagen kan därför sägas fungera med de projekt som genomförs. 

En förklaring till den symmetri man kan iaktta i de tekniska konsultfö
retagen är professionens betydelse. Ingenjörerna är en mycket domineran
de yrkeskategori i dessa företag. Detta innebär att de redan under utbild
ningen sker en viss konformering av tänkandet. Många av dem har även 
efter utbildningen kontakt med studiekamrater genom olika organisationer. 

Omorienteringsprojektens karaktär är en annan förklaring till symme-
trin i meningsskapandet. Förändringarna som genomförs innebär inte 
någon omfattandet förändring av existerande system av föreställningar. 
Istället handlar det om att genomföra projekt som man sedan tidigare har 
erfarenhet av. Föreställningsmässigt krävs då inget förändrat tänkande. I 
lärandetermer kan man säga att lärandet för de tekniska konsultföretagen 
handlar om "single-loop learning" medan det för kommunerna snarare är 
frågan om "double-loop learning". 

Det organisatoriska lärandets emotionella och kognitiva aspekter 

I den tidigare analysen har en viktig slutsats varit att det interna menings-
skapandet skiljer sig mellan olika organisatoriska fält. I det föregående 
avsnittet karaktäriserades det interna meningsskapandet i de två grupperna 
av organisationer i termer av symmetri/asymmetri. Symmetrin i menings
skapandet blir då bl.a. en funktion av yrkes-, intresse- och utbildnings
strukturen. Till dessa skillnader i symmetri ska också läggas andra viktiga 
skillnader mellan de två grupperna av organisationer, som också påverkar 
det organisatoriska lärandet. 

I de tematiska analyser av föreställningar som gjordes i de två empiris
ka kapitlen framkom flera skillnader mellan kommunerna och de tekniska 
konsultföretagen. En viktig skillnad handlar om den emotionella laddning
en i meningsskapandet. De två grupperna av organisationer är påfallande 
olika med avseende på hur aktörer på olika nivåer förhåller sig till de aktu
ella omorienteringsprojekten. 

I de tekniska konsultföretagen finns en betydande lojalitet med led
ningen, vilket följer av den starka symmetrin i meningsskapandet. Man för
håller sig dock tämligen neutral till omorienteringsprojekten. Vid intervju
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erna är aktörerna benägna att redogöra för projektens innehåll och resul
tat. Det är mer sällan man avger värdeomdömen om dem. I de fall utsagorna 
speglar värdeomdömen är dessa nästan uteslutande positiva. 

Frånvaron av negativa omdömen är viktig ur ett lärandeperspektiv. 
Lärandekulturen i de tekniska konsultföretagen präglas av ett rationellt för
hållningssätt till omorienteringsprojekten. På direkta och indirekta frågor 
om dem svarar aktörer på alla nivåer med att beskriva innehållet i projek
ten. Man är också noga med att framhålla varför de genomförs. Det innebär 
att ledningen inte behöver lägga så mycket energi på att övertyga aktörer ute 
i organisationen om att det är ett viktigt projekt att genomföra. I den mening
en är man mycket lojal med ledningen i de tekniska konsultföretagen. 

Det ska dock pointeras att denna analys bygger på det faktum att omo
rienteringsprojekten som studeras i hög utsträckning ansluter till etablera
de värden i fältet och de enskilda organisationerna. Bristen på emotionella 
utsagor är dock intressant oberoende av detta, det tycks vara karaktäris
tiskt för lärandekulturen i de tekniska konsultföretagen. 

I kommunerna, med det asymmetriska meningsskapandet, är utsagorna 
på olika nivåer betydligt mer emotionellt laddade. Den distans som finns 
mellan ledning och personal ute på de olika arbetsenheterna skapar ett mer 
negativt förhållningssätt hos personalen visavi de ledningsinitierade omori
enteringsprojekten. Ur ett lärandeperspektiv innebär det att ledningen får 
ägna betydligt mer energi åt att övertyga personalen än fallet var i de tek
niska konsultföretagen. 

Samtidigt ska också den positiva inställningen hos många aktörer i 
kommunerna lyftas fram. Inte minst representanter för kommunledningar
na och förvaltningsledningarna är i många fall översvallande positiva till 
projekten. Man lyfter gärna fram positiva värden som är förknippade med 
projekten. Det kan t.ex. handla om valfrihet för kunderna och konkurrens. 

Meningsskapandet kring omorienteringsprojekten i kommunerna kan 
metaforiskt beskrivas som en kamp mellan gott (de värden som förs fram 
av ledningen) och ont (de som ur ledningens perspektiv är negativa till för
ändringarna). Inte oväntat läggs också mycket resurser på information till 
personal och kommuninvånare. 

Projektens vaga karaktär lämnar också mycket utrymme för att göra 
olika tolkningar. Det visar sig då att olika argument är gångbara på olika 
nivåer. Så är t.ex. ekonomiska argument för omorienteringsprojekten i all
mänhet mindre gångbara ute på arbetsenheterna, medan man där är mer 
benägen att diskutera projekten i kvalitetstermer (att förbättra för de äldre). 
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Erfarenheterna från framförallt det kommunala fältet visar att de emo
tionella förhållningssätten är viktiga att beakta ur ett lärandeperspektiv, 
inte minst när det skapas stora klyftor mellan ledning och personal. Ten
densen att reagera negativt på ledningsinitiativ blir då ett problem ur ett 
lärandeperspektiv, ett problem som inte givet låter sig lösas enbart med 
hjälp av information och andra kognitivt inriktade medel. Å andra sidan 
har lärandet på ledningsnivåerna goda förutsättningar. Där finns det myck
et positiva utsagor som pekar på att man där har lättare att forma nya före
ställningar och därmed gynnas lärandet. 

Denna blandning av positiva och negativa utsagor på olika nivåer är en 
viktig del av det som i det föregående kapitlet rubricerades som asymme
triskt meningsskapande. På samma sätt blir den neutrala, eller försiktigt 
positiva, prägeln i de tekniska konsultföretagen en viktig del av det sym
metriska meningsskapandet. 

Frågan är då om de stora skillnaderna i emotionell laddning i de två 
grupperna av organisationer går att förstå utifrån de institutionella beting
elser de verkar under. En viktig fråga blir då om det är förhållanden i fältet 
eller interna förhållanden i o rganisationerna som skapar dessa olikheter. I 
det empiriska materialet går det att finna stöd för båda hypoteserna. 

En viktig förklaring till förekomsten av negativa uppfattningar på olika 
nivåer i kommunerna är de skillnader i yrken, utbildning och intressen som 
karaktäriserar det asymmetriska meningsskapandet. De interna förhållan
dena har därmed en betydelse, framförallt för uppkomsten av negativa upp
fattningar. Däremot förklarar inte den interna heterogeniteten varför led
ningen i kommunerna är så benägen att omfatta nya system av före
ställningar. Där torde förhållanden i fältet spela en viktigare roll. 

Vi har tidigare visat hur radikala omorienteringsprojekt har en hög legi
timitet i fältet. Hög nyhetsgrad betraktas därvid som ett positivt värde, 
något att sträva efter. I den meningen kan kommunledningarna sägas belö
nas för att man initierar omfattande omorienteringsprojekt. Genom de imi
tativa, modeprocesser som karaktäriserar kommunerna kommer uppmärk
samheten att fokuseras kring lösningar i fältet. Den "modell" man väljer i 
den enskilda kommunen får ledningen då, helt naturligt, en stark positiv 
bindning till. Man vill gärna argumentera för "den egna" lösningen. För 
många aktörer på mellanchefsnivå innebär också stora omorienteringspro
jekt en chans till personlig utveckling och eventuellt avancemang. 

Denna analys ska jämföras med de tekniska konsultföretagen, där omo-
rienteringsprojekten beskrivs som en funktion av konjunkturerna. Ledning
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arna för konsultföretagen väljer i den meningen inte modelösningar som 
florerar i f ältet, utan man anpassar sig till yttre förhållanden, genom att i 
första hand minska personal. Det är inte lika positivt laddat att genomföra 
omfattande rationaliseringsprogram. Man tycks heller inte ha samma be
hov som i kommunerna av att argumentera internt för de valda lösningarna. 

En ytterligare, fältrelaterad slutsats handlar om karaktären på före
ställningarna i fältet. De tekniska konsultföretagen fungerar inom ramen 
för ett system av föreställningar som är etablerat, taget-för-gi vet. Intervju
erna tyder på att man uppvisar mindre av emotionella reaktioner inför dessa 
för-givet-tagna föreställningar. I kommunerna omprövas tidigare system av 
föreställningar, vilket intervjuerna visar skapar starka emotionella förhåll
ningssätt. 

Sammantaget kan man säga att i lärprocesser ingår både kognitiva och 
emotionella delar. I kommunerna är det framförallt de emotionella aspek
terna som märks, man har mycket utsagor kring inställning till projekten. I 
de tekniska konsulterna är det istället det kognitiva aspekterna som gör sig 
gällande genom sakliga beskrivningar av de olika omorienteringsprojekten. 

Relationer mellan meningsskapandet i fä ltet och det interna 
meningsskapandet 

Analyserna i det föregående avsnittet visar att lärande i organisationer upp
står genom två övergripande mekanismer - fältrelaterat meningsskapande 
och internt meningsskapande. För det första uppstår lärandet genom att 
föreställningar sprids mellan organisationer i ett organisatoriskt fält - fält-
relaterat meningsskapande. I den empiriska situation som studerats här, 
dvs. stora omorienteringsprojekt, uppstår ett lärande genom att man (i för
sta hand organisationsledningen) fångar upp idéer/påverkas av andra 
organisationer/aktörer i fältet. En viktig slutsats som drogs var att stabila 
fält inverkar negativt på uppkomsten av nya föreställningar i f ältet, och i 
den enskilda organisationen. Instabila fält kan därmed sägas vara positiva 
för uppkomsten av nya föreställningar. Därmed ställs krav på ett "double-
loop" lärande i den enskilda organisationen. 

Det är dock inte frågan om någon enkelriktad kausalitet i detta fall. Å 
ena sidan skapas ju instabiliteten av att nya föreställningar dyker upp i fäl
tet. Å andra sidan kan också instabiliteten vara gynnsam för uppkomsten 
av nya föreställningar. Analysen tidigare visar att det är accepterat att expe
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rimentera med nya idéer i kommunfältet. Samtidigt är det också den ökan
de floran av djärva experiment som faktiskt skapat denna situation av insta
bilitet. Kommunerna har, över tiden, gått från en situation av relativ stabi
litet till ökad instabilitet. 

För det andra uppstår lärande genom de interna spridningsmekanismer 
som förmedlar föreställningar till olika aktörsgrupper i organisationen, vil
ket i föregående kapitel kallades internt meningsskapande. En viktig del i 
spridningen av föreställningar spelar förekomsten av homogena professio
nella grupperingar. En viktig slutsats som drogs av resonemanget kring in
tern spridning var att ett symmetriskt meningsskapande underlättar den 
interna spridningen av föreställningar, och därmed är gynnsamt för upp
komsten av organisatoriskt lärande, medan ett asymmetriskt på samma sätt 
är negativt. 

Vissa empiriska iakttagelser tyder dock på att det symmetriska menings-
skapandet kan vara negativt för ett organisatoriskt lärande av "double-
loop" typ, genom att konservera föreställningar i organisationen. Det visar 
bl.a. försöken i de tekniska konsultföretagen att genomföra mer sälj-/mark-
nadsorienterade utbildningssatsningar. När det gäller de omorienterings-
projekt som genomförs är det dock ingen tvekan om att man i de tekniska 
konsultföretagen har betydligt lättare att sprida föreställningar - åtmin
stone från ledning ut till de anställda. Därom vittnar den stora överens
stämmelsen i föreställningar, både vad gäller innehåll och inställning, mel
lan ledning och anställda. 

Analyserna tidigare i kapitlet visar på ett tydligt mönster i hur de två 
grupperna av organisationer skiljer sig åt vad gäller meningsskapandet. 
Kombineras de två dimensionerna ovan - stabilt/instabilt meningsskapan
de i fältet och symmetriskt/asymmetriskt meningsskapande internt i organi
sationerna - ges nedanstående fyrfältstablå. I fallet tekniska konsultföretag 
uppstår lärandet i ett fält som är stabilt och med ett symmetriskt menings
skapande internt i organisationerna. Kommunerna, å andra sidan, verkar i 
ett fält som i dagsläget är instabilt och där meningsskapandet internt i 
organisationerna är asymmetriskt. I tablån nedan har också de två grup
perna av organisationer placerats in. 

Figuren nedan väcker frågor om sambanden mellan de två dimensio
nerna. Finns det med andra ord några samband mellan det interna menings
skapandet och meningsskapandet i f ältet? Eller är det så att lärandet i fäl
tet är frikopplat från lärandet internt i organisationerna? 
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Figur 20. Två former av meningsskapande- en tablå. 

Internt meningsskapande och fältrelaterat meningsskapande i kommunerna 

Kommunerna erbjuder inga enkla förklaringsmodeller, vilket framförallt 
hänger samman med att fältet befinner sig i kraftig rörelse, där man åtmins
tone på ett retoriskt plan säger sig ompröva tidigare sätt att organisera och 
styra. Samtidigt skapar den interna asymmetrin svåra problem när det gäl
ler att förverkliga de initiativ som dyker upp i fältet - de föreställningsmäs-
siga skillnaderna mellan olika aktörsgrupper är stora både när det gäller 
innehåll och inställning. För att belysa detta krävs en tillbakablick på kom
munernas utveckling och vilka institutionella krafter som format denna. 

Den markanta instabilitet som råder i fältet för tillfället är av relativt 
sent datum. Historiskt har fältet präglats av en större stabilitet, där en sta
bil, organisatorisk form vuxit fram över en lång följd av år. Viktiga drag i 
denna form har utgjorts av den sektoriserade uppbyggnaden, som återspe
glar de uppgifter kommunerna tagit på sig/ålagts över tiden. Vidare har 
kommunerna präglats av en hierarkisk struktur och formaliserade besluts
vägar (Söderlind &c Pe ttersson, 1989:118ff). 

Till stabiliteten har lagstiftningen bidragit, en lagstiftning som i många 
stycken kodifierat dessa organisatoriska drag. Så har t.ex. en sektoriserad 
nämnd- och förvaltningsstruktur varit föreskriven i speciallagstiftningen 
(bl.a. skollagen och socialtjänstlagen). Den stabila tillväxten för kommu
nerna under 1960- och -70-talen skapade heller inget tryck på kommuner

STABILT INSTABILI 

Tekniska 
konsulter 

Kommuner 
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na att bryta med de etablerade organisationsformerna. 
Stabiliteten har dock inte varit total, utan omfattande försök med olika 

budgeteringstekniker, planeringsinstrument och andra styrformer har efter
löst varandra under efterkrigstiden. Dessa försök förändrade dock inte i 
grunden den organisatoriska strukturen, och föreställningarna om hur en 
kommun bör organiseras och styras. Det ska också nämnas de stora kom
munsammanslagningarna, som genom statliga beslut förändrade viktiga för
utsättningar för kommunernas verksamhet (genom att de blev betydligt större). 

När den stabila utbyggnaden av den kommunala sektorn bröts under 
1980-talet, vidtog också ett intensivare sökande efter mer effektiva organi
sationsformer. Effektivitet användes allt oftare som argument för organisa
tionsförändringar (Sköldberg, 1991:37, 101). Begränsningar i både kom
munallagen och speciallagstiftningen hindrade dock kommunerna från mer 
vidlyftiga experiment. De mest radikala avstegen från den sektoriserade 
strukturen togs också av de kommuner som deltog i det s.k. frikommun-
försöket, bl.a. genom inrättandet av kommundelsnämnder. Frikommuns-
försöken gav även möjlighet att slopa vissa tidigare obligatoriska fack
nämnder. Genom att bli beviljad frikommun gavs möjligheter till avsteg 
från de i övrigt tvingande reglerna i lagstiftningen. Det var dock inte mer än 
ca. 20 kommuner som fick denna möjlighet. 

Med den nya kommunallag som trädde i k raft 1992 gavs dessa möjlig
heter till alla kommuner. Det gavs, med den nya kommunallagen, betydligt 
större möjligheter till experiment med den egna nämnd- och förvaltnings
strukturen. Den friare lagstiftningen räcker dock inte som förklaring till den 
instabila situationen, även om det är en viktig delförklaring. 

Den starka experimentlustan ska också sättas i samband med en större, 
samhällelig kritik av den offentliga sektorns sätt att fungera (Svallfors, 1989: 
11). Statliga utredningar pekar på ett starkt behov av omprövning i sektorn 
(Ds 1993(6):62ff; Ds 1993(27):7ff; Ds 1994(50):19ff), samtidigt som den 
privata sektorn och marknadens föregivna sätt att fungera lyfts fram som 
mall. Man ifrågasätter kommunernas rätt och möjligheter att lösa de sam
hällsproblem som en gång var orsak till att man skapade kommunerna. 

Två stora skillnader mellan den tidigare, stabila situationen och dagens 
instabila situation kan därmed urskiljas. Den första skillnaden är de betyd
ligt starkare kraven på omprövning. Den andra skillnaden är att det ges 
betydligt större möjligheter att laborera med organisationsstrukturer och styr
former. Till detta ska också läggas en betydligt kärvare ekonomisk situation. 

Denna "förflyttning" av fältet från relativ stabilitet till dagens instabila 
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situation, sker utan att förutsättningarna för det interna, organisatoriska 
lärandet förändras. Kommunerna präglas fortfarande av ett starkt asym
metriskt meningsskapande, med en rad olika interna och externa intresse
grupper vars föreställningar ofta skiljer sig åt. Det tycks därför som om de 
två dimensionerna är mer frikopplade från varandra än fallet är i de tek
niska konsultföretagen. 

Hur ska denna slutsats tolkas? Den tolkning som görs här är att den 
ökande instabiliteten och de radikala omorienteringsprojekt som initieras i 
fältet är ett svar på förändringar i de institutionella betingelserna, i första 
hand krav på omprövning och nya möjligheter. Dessa nya krav och möjlig
heter uppfattas i första hand av kommunledningarna. Kopplingen till den 
dagliga verksamheten är i de flesta fall låg. Verksamhetsföreträdare och 
andra intressegrupper i kommunerna upplever andra typer av förväntning
ar och krav, som inte nödvändigtvis stämmer med de nya institutionella 
krav och möjligheter som uppfattas av kommunledningen. 

Den markerade asymmetrin i de kommunala organisationerna kan tol
kas som att kopplingarna mellan de olika hierarkiska nivåerna, men också 
mellan olika intressegrupperingar, är otydliga. De starka kraven på radikal 
förändring i fältet är då möjliga att tillfredsställa genom att verksamheten 
kan sägas vara frikopplad från detta fältrelaterade förändringstryck. Kau
saliteten är dock problematisk i detta fall, då det är svårt att entydig svara 
på om frikopplingen är ett resultat av asymmetrin eller av reformkraven i 
fältet, eller rentav en kombination. Data från det kommunala fältet tyder 
åtminstone på att asymmetrin inte hindrar ledningen från att uppfylla kra
ven från det organisatoriska fältet. Tvärtom pekar empiriska data på att dis
tansen mellan lednings- och verksamhetsföreträdare är stor i kommunerna. 

På samma sätt skapar symmetrin i de tekniska konsultföretagen tätare 
kopplingar mellan ledning och verksamhetsföreträdare, vilket kan göra det 
svårare att frikoppla dem från varandra. Denna typ av frikopplingar av 
olika organisatoriska element från varandra har belagts av ett flertal empi
riska studier inom ramen för den institutionella organisationsteorin (Bruns
son, 1990:28ff; Sköldberg, 1991:231). 

Internt meningsskapande och faltrelaterat meningsskapande 
i de tekniska konsultföretagen 

När det gäller de tekniska konsultföretagen hänger de två dimensionerna 
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intimt samman. En viktig orsak till den föreställningsmässiga stabiliteten i 
fältet är den starka professionella homogeniteten som präglar de enskilda 
organisationerna. Företagen består till största delen av tekniker, som i 
många fall delar utbildnings- och yrkesbakgrund. De tekniska konsultföre
tagen saknar den mångfald av olika intressegrupperingar, internt i o rgani
sationerna men också externt i fältet, som präglar kommunerna. Det finns 
egentligen inga starka intressegrupper utanför teknikerna i f öretagen. Det 
gäller också företagens kunder, som man bygger upp stabila relationer till. 
I normalfallet delar man också utbildningsbakgrund med uppdragsgivare. 

Stabiliteten i fältet och det symmetriska meningsskapandet i den enskil
da organisationen kan därmed ses som två sidor av samma mynt. De insti
tutionella orsakerna till stabiliteten och symmetrin kan sägas vara desam
ma - normativ isomorfism. Det är också viktigt att påpeka att den ekono
miska krisen i sig inte varit tillräcklig för att bryta denna stabilitet i fältet. 
En möjlig slutsats av detta är att det krävs ytterligare institutionella förän
dringar/krav för att åstadkomma en mer instabil, föränderlig situation. 

Hur uppstår organisatoriskt lärande 
- lärandeprocesser i d e två grupperna av organisationer 

Organisatoriskt lärande har så här långt beskrivits i te rmer av ett menings-
skapande som dels är kopplat till det organisatoriska fältet och då i första 
hand valet av omorienteringsprojekt och dels till interna förhållanden i 
organisationer. Därvid har en komparativ analys mellan de två grupperna 
av organisationer genomförts. Denna analys har visat på betydande skill
nader i både fältrelaterat och internt meningsskapande mellan de två grup
perna. 

Det empiriska materialet medger dock ytterligare analyser. Den över
gripande beskrivningen av de två, empiriskt fastlagda, formerna av me
ningsskapande väcker ytterligare frågor om det organisatoriska lärandet. 
Vilken roll spelar tidigare erfarenheter i det organisatoriska lärandet? Initi
eras omorienteringsprojekt på grundval av gjorda erfarenheter, i fältet eller 
i den egna organisationen? Andra frågor som kan väckas handlar om den 
interna tolkningen av planerade och pågående omorienteringsprojekt. Vil
ken roll spelar t.ex. emotionella förhållningssätt för lärandet? Och vilken 
roll spelar mer kognitivt baserade förhållningssätt? 

Det är, utifrån dessa frågor, tydligt att det fältrelaterade och det interna 
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meningsskapandet kan beskrivas på en ytterligare högre förstoringsnivå. På 
samma sätt kan effekterna av de institutionella processerna studeras på en 
mer detaljerad nivå. Organisationerna, som verkar inom ramen för de två 
övergripande lärandekulturerna, uppvisar vissa särdrag när det gäller det 
organisatoriska lärandet. 

Vi ska i detta avslutande avsnitt tala om karaktäristiska lärandepro
cesser som återfinns i de två grupperna av organisationer. Dessa lärande
processer beskriver vissa specifika drag i det organisatoriska lärandet i orga
nisationerna. Lärandeprocesserna kommer då att handla om både stödjan
de och hindrande aspekter på lärandet. Framställningen av lärandeproces
serna är medvetet stiliserad för att peka på vissa analytiska grunddrag i 
dem. Beskrivningen kan därmed ge ett intryck av en rationalitet som sak
nas i de t enskilda empiriska exemplet. 

Analysen av lärandeprocesserna bygger i sak på den analys av fältrela-
terat och internt meningsskapande som gjorts tidigare. Lärandeprocesserna 
kan därmed sägas uppstå som en konsekvens av de betingelser som finns i 
det aktuella fältet. En viktig ambition med analysen är att nyansera beskriv
ningen av de två formerna av meningsskapande. En andra ambition, som 
ansluter till syftet att skapa en förståelse för hur organisatoriskt lärande 
uppstår, är att också beskriva hinder mot lärande. 

Nu ska dock inte lärandeprocesserna tolkas som en negativ process. Det 
är helt sammanhanget som avgör om utfallet av de karaktäristiska läran
deprocesserna blir positivt eller inte. De utdragna tolkningsprocesser som 
är karaktäristiska för kommunerna kan vara negativa om ambitionen är att 
åstadkomma snabb handling. Å andra sidan kan de vara positiva när det 
gäller att generera nya idéer och förankra avsikterna med omorienterings-
projektet. På samma sätt behöver inte tendensen i de tekniska konsultföre
tagen att välja välkända, beprövade åtgärder vara negativ i det enskilda fal
let. Det är inte givet att "double-loop" lärande är funktionellt i alla sam
manhang. 

Resterande del av detta avsnitt behandlar tre lärandeprocesser som 
genererats ur det empiriska materialet och de analyser som gjorts tidigare. 
Den första lärandeprocessen, traditionsbevarande, handlar om det "single-
looplärande" som främst karaktäriserar de tekniska konsultföretagen. Den 
andra lärandeprocessen, tolkning, handlar om de utdragna tolkningspro
cesser som är typiska för de tre kommunerna. Den tredje lärandeprocessen, 
konflikt, handlar om de skillnader i inställningen till omorienteringspro-
jekten som ofta återfinns i kommunerna. 
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Traditionsbevarande 

Den första av de tre lärandeprocesserna, traditionsbevarande, beskriver en 
process där man följer etablerade traditioner i organisationen och i f ältet. 
Traditionsbevarande kan sägas vara ett uttryck för en konservativ inställ
ning till omorientering i en organisation. Istället för att skapa nya lösning
ar så sker en satisfiering vid användandet av gamla, beprövande lösningar. 

Det traditionsbevarande agerandet är uttryck för ett speciellt tidsfokus. 
I tidigare avsnitt har det redogjorts för hur de tekniska konsultföretagen 
söker efter lämpliga lösningar utifrån den erfarenhet de har medan kom
munerna istället söker efter nya, visionära lösningar. I den ena gruppen 
hämtas lösningarna i organisationens historia, med hjälp av tidigare erfa
renhet, medan den andra gruppen utgår ifrån ett framtidsperspektiv. 

Det organisatoriska lärandet i de tekniska konsultföretagen formas i 
viktiga stycken av denna tendens att följa en etablerad tradition, inte bara 
i den egna organisationen, utan också i fältet. Den aversion mot nya, djär
va omorienteringsprojekt som beskrevs i avsnittet om olika nyhetsgrad i 
omorienteringsprojekten, stämmer väl med den traditionsbundenhet som är 

Löst problem Problem Åtgärda Tidigare 
erfarenhet 

nej 

Figur 21. Traditionsbevarande som lärandeprocess 

typisk för det organisatoriska lärandet i konsultföretagen. 

Utgångspunkten i figur 21 tas i e tt problem som upplevs i o rganisationen. 
Det kan vara låg lönsamhet, minskad marknad, missnöjda kunder etc. För 
att lösa problemet inriktar man sig på att studera tidigare erfarenheter. Man 
följer organisationens tradition i sitt letande efter rätt åtgärder, dvs. hur bru
kar man lösa problem av denna karaktär. Därefter vidtas vissa tidigare 
kända åtgärder för att lösa problemet. Med hjälp av den tidigare erfaren
het som finns i organisationen finner man en lösning på sitt problem. Uti
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från den lösningen agerar man, dvs. man vidtar någon form av åtgärd. Efter 
att denna är genomförd frågar man sig igen ifall det behövs ytterligare 
åtgärder. I de fall då man genomför ytterligare åtgärder uppstår en loop. 
Lärandet som sker i loopen kan liknas vid "single-loop learning", dvs. det 
har skett förändringar av föreställningar inom det rådande systemet av före
ställningar. 

Denna beskrivning är medvetet stiliserad på flera sätt. Schemat antyder 
att organisationer agerar problemorienterat, vilket ej behöver vara fallet. 
Lärandeprocesser kan starta av andra orsaker än att man upplever problem 
i en strikt bemärkelse. Vi har t.ex. i kommunerna kunnat se att det pågår 
markerade modeprocesser, där problem sällan är huvudorsaken till att ett 
visst projekt genomförs. De tekniska konsultföretagen kan däremot sägas 
agera mer problemorienterat, vilket gör schemat till en mer adekvat be
skrivning av dessa. 

Schemat antyder också att organisationer agerar som enhetliga aktörer, 
vilket återigen kommunerna visar att man sällan gör. Det kan finnas olika 
aktörsgrupper, med olika tolkningar av företeelser i organisationer. Det kan 
skapa situationer där man agerar på olika sätt i olika delar av organisatio
nen. Med dessa förbehåll i minnet ska vi så gå över till att empiriskt beskriva 
loopen. 

I de empiriska materialet är det tydligt att de tekniska konsultföretagen 
följer den ovan beskrivna lärandeprocessen. En vanlig utsaga när det gäller 
hur de hanterar lågkonjunkturen är att de tidigare har tagit sig igenom låg
konjunkturer och att det är ett vanligt fenomen i branschen. Det är för dem 
en självklarhet att vid en ekonomisk nedgång se hur totalmarknaden 
utvecklas (dvs. minskar) och utifrån det förändra personalstorleken utifrån 
den förändrade marknadsvolymen. Det är en accepterad lösning i dessa 
organisationer. Den ifrågasätts inte vare sig från personal eller från andra 
aktörsgrupper i dess närhet. 

När den traditionsbevarande lärandeprocessen börjar itererà speglar 
den ett möjligt hinder mot lärande åtminstone i betydelsen "double-loop" 
lärande. Detta hinder uppstår när det naturliga är att leta efter lösningar i 
den erfarenhet man har sedan tidigare. I lärandelitteraturen tas lärande 
genom erfarenhet upp som ett mycket vanligt sätt att lära. Genom att stu
dera tidigare händelser som påminner om den man befinner sig i kan man 
undvika de misstag man gjort tidigare. Det bör dock noteras att de orga
nisationer som väljer lösningar utifrån tidigare erfarenhet minskar utrym
met för att söka efter nya lösningar. Det tycks som om organisationerna 
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antingen väljer att se till den tidigare erfarenheten man har i organisationen 
eller väljer nya lösningar. Det empiriska materialet visar att det är svårt att 
kombinera de två alternativen. 

En styrka i de tekniska konsultföretagens förfaringssätt är att de känner 
till lösningarna och problem som kan uppstå i och med genomförandet. Vid 
en iteration i den traditionsbevarande lärandeprocessen uppstår inte ett hin
der emot alla typer av lärande utan emot ett lärande där man ifrågasätter sina 
tidigare referensramar, ett hinder mot att skapa nya system av föreställningar. 

Det finns olika förklaringar till varför detta hinder uppstår för de tek
niska konsultföretagen. Förklaringarna går att hämta i de institutionella 
betingelser som gäller för deras organisatoriska fält. En förklaringsvariabel 
är professionens betydelse. I de tekniska konsultföretagen arbetar uppemot 
90% som ingenjörer. De har en teknisk utbildningsbakgrund. Det skapas 
ett gemensamt förhållningssätt gentemot problem. I kommunerna råder 
istället ett motsatt förhållande. Det finns en mängd olika aktörsgrupper 
med olika yrkesbakgrund. Varje enskild grupp ser sina lösningar på pro
blemen. De relaterar sig helt olika gentemot problemet. 

En annan förklaringsvariabel är den stolthet som de tekniska konsul
terna känner både gentemot sin organisation, ledningen och sitt yrke. Detta 
skapar en tillit till de valda lösningarna. Eftersom ledningen har valt den 
lösningen verkar det troligt att det är en lämplig lösning. Det är en accep
terad lösning inom deras yrkeskår. 

Den traditionsbevarande lärandeprocessen ger upphov till ett par 
konsekvenser för det organisatoriska lärandet. Det uppstår tydliga hinder i 
lärandet, vid en iteration, i de fall då det finns ett behov av att se utanför de 
befintliga systemet av föreställningar. En första konsekvens för lärandet är 
att det inte ges något utrymme för nya lösningar. Man väljer utifrån de lös
ningar som finns och därmed försvinner strävan efter att finna något nytt. 

En andra konsekvens handlar om bristen på uppmärksamhet. I och med 
att strävan efter nya lösningar inte finns i någon större omfattning ger det 
följdverkningar. Det känns så naturligt att genomföra de lösningar som 
valts att man har svårt att identifiera andra lösningar. De alternativa lös
ningarna finns inte med i den befintliga lösningsarsenalen. 

Tolkning 

Den traditionsbevarande lärandeprocessen som beskrevs ovan är karaktä
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ristisk för de tekniska konsultföretagen. Den andra lärandeprocessen, tolk
ning, är istället typisk för kommunerna. Den tolkande lärandeprocessen 
kan vara ett hinder mot lärandet genom att lösningarna ska tolkas av de 
olika aktörsgrupperna och tolkningarna behöver inte överensstämma med 
varandra. Omorienteringsprojekten är så komplexa och otydliga att varje 
aktörsgrupp själva ges möjlighet att utifrån sin verklighet skapa ett reellt 
innehåll i lösningen, omorienteringsprojektet. Dessa tolkningsprocesser 
kan i många fall bli mycket utdragna över tiden. 

I kommunerna är dessa tolkningsprocesser karaktäristiska för hur det 
organisatoriska lärandet går till. Som nämnt ovan innebär det i vissa fall ett 
hinder mot lärandet men det kan också leda till ett kontinuerligt lärande i 
organisationen. 

Aktörsgr. ej 
relaterade 
till lösning 

Problem Färdig lösning Lösningen fylls 
med innehåll 

nej 

Figur 22. Tolkning som lärandeprocess 

Utgångspunkten tas på samma sätt som för den traditionsbevarande läran
deprocessen i ett problem. Organisationen konfronteras med ett problem 
som de inte vet hur de ska lösa. För att hantera problemet söker man efter 
en lösning. När man fått ett tillfredställande svar på hur man ska lösa pro
blemet börjar genomförandet. Efter en tid frågar ledning sig ifall den nya 
lösningen genomsyrar hela organisationen dvs. huruvida aktörsgrupperna 
är relaterade till lösningen. Eftersom det här handlar om omorienterings-
projekt som påverkar alla nivåer i organisationen leder lösningarna till att 
alla aktörer måste delta för att genomförandet ska lyckas. Aktörsgrupperna 
måste ha en förståelse för vad lösningen innebär för just dem. När denna 
förståelse inte finns innebär det att vissa aktörsgrupper har relaterat sig på 
ett helt annat sätt än vad ledningen avsett, eller att de överhuvudtaget inte 
relaterat sig till den nya lösningen. En konsekvens av detta blir att genom
förandefasen inte når sitt slut. Det uppstår en loop i l ärandeprocessen. De 
olika aktörsgruppernas lösningar utvecklas allt mer ju längre tiden går. 
Detta i sin tur innebär att organisationen inte uppnår sitt slutmål utan istäl
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let bibehålls i genomförandefasen. 
I det empiriska materialet finns tydliga exempel på detta. I kommuner

na är målen ofta vaga och otydliga vilket ger utrymme för multipla tolk
ningar. Ett exempel är Botkyrka kommuns beställar-utförarmodell. Vid 
införandet av modellen var det inte klart vilka roller beställare och utföra-
re skulle ha. Rollerna skapades under den pågående processen. Det skedde 
en ständig vidareutveckling av lösningarna. Det gjorde att de olika aktörs
grupperna fick mycket vaga uppfattningar om hur långt förändringsarbetet 
hade fortskridit. Vissa grupper ansåg att det var genomfört medan andra 
trodde att det var något som skulle ske i framtiden. 

I de tekniska konsultföretagen förekommer inte denna problematik i 
samma utsträckning. Målen är här mycket precisa och många gånger lätta 
att kvantifiera. Det kan handla om att minska personalen med ett visst antal 
procent eller att förändra den rådande strukturen från affärsområden till 
egna bolag. Aktörsgrupperna relaterar sig på samma sätt till lösningen. De 
använder samma motiveringar till varför förändringen ska genomföras. 
När aktörsgrupperna redogör för omorienteringsprojekten sker det med 
hjälp av samma begrepp. 

De finns ett par förklaringar till varför den tolkande lärandeprocessen 
uppstår. Den ena förklaringen handlar om den heterogenitet i föreställ
ningar som finns hos kommunerna. Att det överhuvudtaget uppstår ett 
behov av tolkningar beror på de disparata aktörsgrupperna. 

I fallet med kommunerna är det mycket tydligt att det är frågan om 
aktörsgrupper med i vissa fall mycket skilda världsbilder, vilket påverkar 
tolkningsprocessen. Aktörsgrupperna försöker utifrån den nya lösningen 
skapa ett innehåll i lösningen för sin verksamhet. De omorienteringsprojekt 
som genereras ger upphov till en mängd olika lösningar beroende på vem 
som konfronteras med omorienteringsprojektet. Ju otydligare direktiv från 
början desto svårare blir det att fylla lösningen med ett gemensamt innehåll 
av de olika aktörsgrupperna. 

I och med att olika tolkningar sker av den befintliga lösningen arbetar 
man i många fall inte mot samma mål. Olika aktörer ser olika motiv och 
syften med den pågående förändringen. En konsekvens av det är att det blir 
svårt att uppnå ledningens mål med förändringen. Huruvida det är ett 
enhetligt mål ledningen har kan man också många gånger ifrågasätta. 

Projektets fokus är en annan förklaringsvariabel till varför organisatio
nen inte lyckas genomföra det pågående omorienteringsprojektet. I kom
munerna har lösningarna en idéfokusering. De är visioner över hur man vill 
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att framtiden ska se ut. Många gånger kan det vara svårt att konkretisera 
de åtgärder som behöver vidtas för att åstadkomma den lösning man efter
strävar. Det ställs endast upp vaga mål och direktiv för de enskilda aktörs
grupperna. Målen är på ett mycket övergripande plan och utifrån dem ska 
varje aktörgrupp åstadkomma en för dem lämplig handlingsplan. Det inne
bär att varje aktörsgrupp efter bästa förmåga försöker fylla lösningen med 
ett för dem relevant innehåll. Man strävar efter att tolka lösningen för att 
därigenom skapa en förståelse för vad som ska ingå i förändringen. 

Heterogeniteten i föreställningarna och omorienteringsprojektens fokus 
är ett par förklaringar till varför organisationer i vissa fall stannar i en loop. 
Med de förklaringarna som utgångspunkt uppstår vissa konsekvenser för 
det organisatoriska lärandet. I och med att varje aktörsgrupp ges möjlighet 
att själva skapa ett innehåll i lösningen skapas också en otydlighet kring vad 
det egentligen är man ska lära sig. De vaga målen och direktiven kring 
omorienteringsprojekten innebär att det blir svårt att förstå vad det är för 
innehåll man ska sträva efter att finna. Detta missgynnar lärandet i och med 
att aktörerna inte ges samma möjlighet till en gemensam riktning i 
förändringsarbetet. Orsaken grundar sig i a tt de inte förstår vad det är de 
ska lära sig. Aktörsgrupperna skapar olika riktningar hos sina grupprela-
terade lösningar. De har olika motiv till varför omorienteringen genom
förs. 

En annan konsekvens av den tolkande lärandeprocessen är att aktörs
grupperna inte vet varifrån de ska hämta kunskap för att lyckas skapa en 
lösning med ett enhetligt innehåll. Det är oklart vilka kunskapskällor som 
finns tillgängliga. Lärandet missgynnas genom svårigheten att hitta lämpli
ga kunskapskällor. Ett exempel är när kommunerna ska införa marknads
lösningar. För vårdbiträdena kan det vara svårt att förstå vad det är som 
ska förändras. Vad innebär det för dem att deras arbetsenhet blir en resul
tatenhet etc. Man vet inte var man ska vända sig för att hämta ny kunskap 
kring detta. Det är ett område som är så totalt skilt från deras arbets
uppgifter. 

Den tolkande lärandeprocessen hamnar i vissa situationer i en loop, vil
ket låter negativt. Detta behöver det dock inte vara. I intervjumaterialet 
finns flera exempel på att det kan skapas ett stort engagemang i omoriente
ringsprojekten, genom att det ges goda möjligheter att delta i förändrings
processerna. I bästa fall kan de olika tolkningarna också användas för att 
fånga upp nya idéer om hur verksamheten ska bedrivas. Därtill torde 
engagemanget vara positivt. 
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Konflikt 

Konflikt som lärandeprocess är ytterligare en process man framförallt kan 
urskilja i kommunerna. Den handlar om inställningen till lösningarna som 
utarbetats. Det är en karaktäristisk lärandeprocess i kommunerna. Läran
det sker genom att konfrontera olika åsikter med varandra, på så vis kan 
man lära sig av varandra. I vissa fall uppstår dock en loop under denna 
lärandeprocess. Detta sker framförallt när inställningen till lösningen skil
jer sig mellan aktörsgrupperna. De nya föreställningar som omorienterings-
projektet handlar om accepteras inte av vissa aktörsgrupper. Istället motar
betas de nya idéerna av grupper i organisationen. 

nej 

Debatt och 
diskussion Problem 

Menings-
skapandet 
konformt 

Aktörsgr. 
har inte samma 

inställning 

Figur 23. Konflikt som lärandeprocess 

Konflikt har, i likhet med de övriga lärandeprocesserna, problemet som ut
gångspunkt. Organisationen konfronteras med ett problem vilket har lett 
till utarbetandet av en lösning. Den uppskattas inte på samma sätt av alla 
aktörsgrupper, istället är vissa mycket kritiska till de idéerna. I de fall ak
törsgrupperna är ense om att lösningen är bra sker en konformering av 
meningsskapandet och därefter arbetar man för att genomföra projektet. 
Däremot när alla i o rganisationen inte är ense om att det är den bästa lös
ningen uppstår en debatt och en diskussion. Det är då frågan om heteroge
na föreställningar kring inställningen till omorienteringsprojekten. En ite
ration uppstår där föreställningarna utvecklas ytterligare genom debatt och 
diskussion. Föreställningarna kommer antingen att konvergera eller att 
divergera ytterligare. Sker en konformering av meningsskapandet lämnas 
loopen i annat fall fortsätter iterationen. 

I kommunerna finns det många exempel på lösningar där inställningen 
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skiljer sig mellan aktörsgrupperna. Ett tydligt exempel är Nacka kommun 
och inställningen till kundvalssystemet. En skarp skiljelinje går där mellan 
ledningens mycket positiva inställning och frontpersonalen och de fackliga 
representanternas kritiska inställning. 

De tekniska konsultföretagen utsätts inte alls i samma utsträckning för 
lärandeprocesser genom konflikt. Inställningen till de olika omoriente-
ringsprojekten är i de allra flesta fallen mycket homogen. De olika aktörs
grupperna har stor förståelse för varför ledningen initierar de projekt man 
gör. I detta ligger också en av förklaringarna till varför kommunernas 
karaktäriseras av lärandeprocesser där konflikterna är det centrala. I kom
munerna är föreställningarna kring omorienteringsprojekten alltför hete
rogena. De har inte bara olika innehåll i sina föreställningar utan dessutom 
skiljer sig inställningen till projekten. De har starka emotionella koppling
ar till företeelser i omorienteringsprojekten. Det bör dock noteras att olika 
uppfattningar inte behöver vara negativt för lärandet utan även kan hjälpa 
till att finna nya bättre lösningar. Däremot fördröjer det lösningens genom
förande, vilket i vissa fall kan vara bra. 

En annan förklaring till att kommunernas lärandeprocesser karaktäri
seras av konflikter är den mängd av olika professioner som finns. De olika 
yrkesgrupperna har sina system av föreställningar. Detta leder till att ak
törsgrupper många gånger har svårt att uppnå en förståelse för ledningens 
initiativ. De har en annan utgångspunkt vilket inte ger någon homogenitet 
i föreställningarna. 

Av a nalyserna kring konflikt som lärandeprocess följer ett par konse
kvenser för det organisatoriska lärandet. De starka emotionella koppling
arna till vissa objekt i förändringsarbetet fungerar som ett hinder mot läran
det. Istället för att söka efter kunskap om den nya lösningen agerar man 
uppgivet och desillusionerat. Det finns hos många ingen tro på att lösning
en kommer att leva kvar och då finns det inte heller något behov av att lära 
sig om den. 

En närliggande konsekvens är att det sker en suboptimering i organisa
tionen. Orsaken till det ligger i att det blir svårt att se helheten när det finns 
så splittrade föreställningar kring omorienteringsprojekten. Det blir svårt 
för den enskilde aktören att förstå vad omorienteringen har för motiv och 
syfte. Det är också svårt att förstå hur det ska genomföras i och med att det 
florerar en mängd föreställningar i organisationen. De kritiska aktörs
grupperna stannar upp arbetet med omorienteringen och skapar också en 
tveksamhet i organisationen. 
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Den tredje konsekvensen är, till skillnad från de två övriga, positiv. Den 
handlar om möjligheterna att lära vid debatt och diskussion. Det kan växa 
mycket fruktbart ur en bra debatt. Det skapas möjligheter för de olika grup
perna att förstå varandra och därigenom också lära sig av varandra. 
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Mot en teori över 
organisatoriskt lärande 

Avsikten med föreliggande kapitel är att summera lärdomarna från studien 
i mer teoretiska termer och därmed beskriva grunddragen i en teori över 
organisatoriskt lärande. Detta förslag till teori ska ses som studiens svar på 
den inledande gåtan, hur uppstår organisatoriskt lärande och hur påverkas 
det av institutionella betingelser. Inledningsvis presenteras den övergripan
de strukturen på kapitlet. 

En viktig del av studiens problemställning handlar om de institutionella 
betingelser som påverkar lärandet. Begreppet lärandekultur används för att 
fånga dessa betingelser och därmed beskriva kontexten det organisatoriska 
lärandet uppstår i. Det förslag till teori som presenteras i det följande kret
sar kring detta begrepp. 

Beskrivningen av teorin sker på två, omfångsmässigt, skilda nivåer. Den 
föreslagna teorin bygger på vissa grundbegrepp som är generella i den me
ningen att de kan användas för att beskriva andra fält av organisationer än 
de två studerade. Det överordnade begreppet är lärandekultur, vilket an
knyter till det syfte som formulerades i kapitel 1. Inledningsvis beskrivs 
ytterligare grundbegrepp som används i den föreslagna teorin. Dessa grund
begrepp, som också inrymmer vissa samband, appliceras och utvecklas sedan 
på en mindre generell nivå, dvs. på de två aktuella grupperna av organisa
tioner, vad vi i metodkapitlet talade om som lokal teori ("middle-range"). 

Den teori som föreslås i kapitlet bygger på vissa begrepp och samband 
som är generella. Dessa grundbegrepp och samband utvecklas sedan på en 
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lokal nivå, där det kan sägas ske en konfrontation mellan begrepp och 
empiri. Större delen av kapitlet kommer att röra sig på denna lokala nivå. 

Utgångspunkten för den teoretiska formuleringen är en empirisk klassi
ficering av de två grupperna av organisationer i två distinkta lärandekultu-
rer. Vi menar att de två grupperna uppvisar så specifika drag vad gäller de 
institutionella betingelserna att det är befogat att beskriva dem som två skil
da lärandekulturer. Denna inledande klassificering och beskrivning av de 
två lärandekulturerna presenteras i n ästa avsnitt. 

Den fortsatta behandlingen och analysen av de två lärandekulturerna 
tar sin utgångspunkt i distinktionen mellan fältrelaterat och internt menings-
skapande. Med den aktuella empirin handlar det fältrelaterade meningsska-
pandet om hur man lär sig vilka projekt som ska genomföras. Valet av omo-
rienteringsprojekt bland organisationerna kommer då i förgrunden. En vik
tig fråga för en teori över organisatoriskt lärande blir då med nödvändig
het varför man väljer likartade omorienteringsprojekt bland organisatio
nerna i fältet. Vad är det för krafter i det organisatoriska fältet som gör att 
föreställningar kring omorienteringsprojekt likriktas? 

En ambition med den teori som presenteras nedan är att beskriva och 
analysera denna likriktning, och därigenom skapa en begreppslig bas för att 
förstå hur man lär sig att välja omorienteringsprojekt. En andra ambition 
är också att förstå drivkrafterna bakom att ett visst system av före
ställningar slår igenom i ett visst fält vid en viss tid. Den likriktning det talas 
om ovan ska i ett följande avsnitt beskrivas i t ermer av ett agendasättande 
som sker i fältet. 

Det interna meningsskapandet, som också är viktigt för att kunna 
besvara frågan hur organisatoriskt lärande uppstår, beskriver istället hur 
de, av ledningarna, valda initiativen tolkas internt av olika aktörs
grupper. En viktig fråga här är vad det är för krafter som skapar de mar
kanta skillnaderna i tolkningsprocesser mellan de två fälten. Det interna 
meningsskapandet ska i ett senare avsnitt diskuteras i t ermer av agenda-
tolkning. 

När det gäller både agendasättande och agendatolkning uppstår frågan 
vad som driver fram vissa agendor och vissa tolkningar av agendor. En vik
tig del av analysen av agendasättande respektive -tolkning blir därför driv
krafterna bakom dem, vilka institutionella betingelser som påverkar res
pektive process. Går det t.ex. att finna orsaker till att man i kommunerna 
under de första åren av 1990-talet försöker byta system av föreställningar, 
och att många kommuner därvid försöker införa olika former av mark
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nadslösningar? Går det på samma sätt att finna orsaker till att man bland 
de tekniska konsultföretagen söker mer konservativa lösningar? 

Diskussionerna kring agendasättande och -tolkning fördjupar bilden av 
de två lärandekulturerna, genom att teoretiskt peka på viktiga processer 
som påverkar det organisatoriska lärandet. I samband med de två huvud
avsnitten agendasättande och agendatolkning identifieras fyra principiella 
lärandemekanismer. 

Kapitlet består av fyra separata huvudavsnitt. I det första klassificeras 
och beskrivs de två lärandekulturerna. I det andra avsnittet diskuteras de 
aspekter av lärandekulturen som handlar om agendasättande. I det tredje 
avsnittet analyseras agendatolkning. I ett fjärde avsnitt sammanfattas för
slaget till teori i en övergripande modell. Figuren nedan sammanfattar 
strukturen för kapitlet. 

Agendasättande 
- empirisk analys 
- teoretisk analys 
- drivkrafter 

Lärandekulturer 
- klassificering 
- beskrivning 

Agendatolkning 
- empirisk analys 
- teoretisk analys 
- drivkrafter 

Teoriförslag 
modellform 

Figur 24. Disposition för kapitlet. 
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Begreppet lärandekultur 

I detta avsnitt ska begreppet lärandekultur diskuteras utifrån de empiriska 
analyser som gjorts tidigare i studien. Syftet är att försöka karaktärisera och 
beskriva de två grupperna av organisationer i termer av två skilda lärande-
kulturer. 

Genom att tala om lärandekultur förskjuts intresset från det rena läran
det till kontexten för lärandet. En central slutsats av analyserna i kapitel 9 
är att både det fältrelaterade och interna meningsskapandet ser olika ut i de 
två grupperna av organisationer. De verkar i fundamentalt olika lärande-
kulturer. En rad analyser gjordes där av olika aspekter av de två formerna 
av meningsskapande. 

När det gällde det fältrelaterade meningsskapandet rörde analyserna 
olika aspekter av stabilitet/instabilitet. Dels analyserades inställningen till 
förändring i de två fälten, och dels de olika fokus projekten hade. Det inter
na meningsskapandet behandlade olika aspekter på symmetri/asymmetri. 
Dels handlade det om homogeniteten i föreställningar och dels om sprid
ningen. 

Lärandekulturen kopplas därmed till det organisatoriska fält organisa
tionen verkar i. För att vi ska kunna tala om en någorlunda distinkt läran
dekultur krävs det att organisationerna i ett fält verkar under institutionella 
betingelser som är likartade. Både det fältrelaterade och det interna menings
skapandet måste därmed uppvisa likheter bland organisationerna i fältet. 
Det krävs vidare att de institutionella betingelserna skiljer sig från andra 
fält. 

Lärandekulturen och de processer som sker inom ramen för denna blir 
en viktig faktor när det gäller studiens problemställning, hur uppstår orga
nisatoriskt lärande. Lärandekulturen sätter upp vissa ramar för de lärande
processer som alltid sker i organisationer, därmed inte sagt att de fullstän
digt determinerar dem. Organisationerna i studien uppvisar, sinsemellan, 
olikheter betingade av strukturella olikheter, skillnader i ledarskap, utbild
ning, formella satsningar på information m.m. Fallbeskrivningarna i kapi
tel 7 & 8 visar också att man har olika betoningar i omorienteringspro-
jekten i de olika organisationerna, vilket antyder att organisationsledning
arna inte nödvändigtvis är styrda av de lärandekulturella ramar som be
skrivs här. Vid en jämförelse mellan de två grupperna av organisationer 
framstår ändå likheterna mellan organisationerna inom gruppen, och skill
naderna mellan grupperna, som det bestående intrycket. Likheter i språk
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bruk mellan framförallt ledningarna i organisationerna inom fältet visar att 
det sker någon form av idéförmedling mellan organisationerna i fältet. 

Betingelserna för organisatoriskt lärande följer, i det empiriska mate
rialet, mycket tydligt fälttillhörigheten. Vi har därmed funnit att de tre kom
munerna liknar varandra med avseende på betingelser för lärande. På 
samma sätt finns det stora likheter mellan de tre tekniska konsultföretagen, 
vilket gör det befogat att tala om en distinkt lärandekultur även där. 

Två lärandekulturer i det empiriska materialet 

Hur kan då lärandekulturen i de två grupperna av organisationer beskri
vas? En samlad beskrivning av lärandekulturen måste beakta både det fält-
relaterade och det interna meningsskapandet. Det fältrelaterade menings-
skapandet beskrevs övergripande i termer av stabilitet/instabilitet. Denna 
skillnad i stabilitet mellan de kommunala organisationerna och de tekniska 
konsultföretagen kan användas för att fånga de fältrelaterade aspekterna på 
lärandekulturen. 

Det kommunala fältet, med sin instabilitet i meningsskapandet, beskri
ver vi här som reformativt. Med reformativt avses att det i fältet genereras 
föreställningsmässigt nya lösningar med jämna mellanrum och att man där
vid försöker ändra ett etablerat system av föreställningar. Fältet är därvid 
öppet för radikala omorienteringsprojekt i de enskilda organisationerna. I 
det reformativa ligger också att organisationsledningarna är aktiva när det 
gäller att söka, för organisationen, nya lösningar. Samtidigt är dock den 
reformativa förmågan kringskuren genom de markerade imitationspro
cesser som pågår, främst genom moden. Det reformativa draget kan beskri
vas som en kamp mellan två system av föreställningar som existerar sida 
vid sida. Stiliserat försöker man i kommunerna reformera den traditionella 
byråkratiska kulturen genom att införa ett nytt, marknadsorienterat tanke
sätt. 

Brunsson &c Oisen (1990:1 Iff) beskriver reformer som förändringar 
som är resultatet av medvetna och målinriktade val. Avsikten med reformer 
är att försöka åstadkomma ett önskvärt resultat i f ramtiden. I en lärande
kultur som karaktäriseras som reformativ kommer lärandet att handla om 
vilka reformidéer (eller projektidéer) som är gångbara. Reformidéerna upp
kommer inte av en slump utan går ofta att koppla till någon form av dri
vande kraft. 
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I karaktäriseringen av fältet som reformativt ligger också att lösningar 
kommer i fokus snarare än problem. Det är inte i första hand problemen 
som driver fram specifika lösningar, som beställar-utförarorganisationen, 
resultatenheter, och andra typer av köp-säljsystem. Lösningarna genereras 
via andra krafter än tidigare erfarenheter och anpassning till de problem 
man möter. Lösningarna det är frågan om är ofta idémässigt djärva och ut
manar etablerade föreställningar i de enskilda organisationerna och fältet. 

Det reformativa draget i kommunerna har varit speciellt tydligt de för
sta åren av 1990-talet, med de marknadsinspirerade lösningar som införts, 
lösningar som på flera sätt utmanar gamla föreställningar. Reformförsök är 
dock inget nytt för kommunerna. Det räcker att gå 5 - 10 år tillbaka i tiden 
för att finna ett liknande exempel på reformer som svept över Sveriges kom
muner. I det fallet gällde det införandet av kommundelsnämnder och andra 
former av lokala organ. Införandet av marknadslösningar kan också ses 
som en reaktion mot de demokratiseringsideal som låg bakom kommun-
delsnämnderna. 

De tekniska konsultföretagen karaktäriseras, å andra sidan, av ett adap-
tivt beteende. De genomförda omorienteringsprojekten kan beskrivas som 
anpassningar till yttre omständigheter, framförallt förändringar i e fterfrå
gan. Till skillnad från det reformativa fältet ligger fokus mycket tydligt på 
att anpassa organisationerna till de problem man upplever. 

Vidare karaktäriseras fältet av att man i företagen hyser en misstro mot 
alltför vidlyftiga och radikala lösningar. I företagen är man mer benägen att 
förfina etablerade sätt att arbeta och organisera. I ett fält som karaktäriseras 
som adaptivt blir erfarenheter, traditioner och beprövade sätt att agera vik
tiga källor för lärandet. 

Begreppsparet reformativt/adaptivt anknyter till den teoretiska genom
gång av organisatoriskt lärande som gjordes i kapitel 3. Där talades bl.a. 
om generativt/adaptivt lärande, vilket beskrevs som två ändpunkter i en 
skala över omfattningen av lärandet. Generativt lärande karaktäriserades 
just av att man skapar nya föreställningar och avlär gamla. Vi använder här 
beteckningen reformativ för att pointera att det är frågan om två system av 
föreställningar som existerar sida vid sida, dvs. avlärandet har i viktiga 
stycken inte skett. Det adaptiva lärandet karaktäriserades som ett förfinan
de av etablerade föreställningar. Här används begreppen på ett delvis annat 
område, genom att beskriva det fältrelaterade meningsskapandet. Innebör
den är dock densamma, dvs. en beskrivning av hur omfattande förändring
ar av föreställningar det är frågan om. 
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Går vi över till det interna meningsskapandet sammanfattades det i ter
merna symmetri/asymmetri. De kommunala organisationerna, med det 
asymmetriska meningsskapandet internt, kan karaktäriseras som splittrade 
med avseende på lärandekulturen. De är splittrade med avseende på hete-
rogeniteten i föreställningar kring omorienteringsprojekten, men också med 
avseende på inställningen till ledningen och stoltheten gentemot den egna 
organisationen och i yrket. 

Karaktäriseringen av en lärandekultur som splittrad väcker frågor om 
hur lärandet kan uppstå när de föreställningsmässiga utgångspunkterna 
skiljer sig åt mellan aktörsgrupper internt i organisationerna. Vilka möjlig
heter finns det att skapa ett organisatoriskt lärande genom att forma homo
gena föreställningar internt? 

De tekniska konsultföretagen kan, å andra sidan, beskrivas som samla
de med avseende på lärandekulturen internt. Det interna meningsskapan
det beskrevs i föregående kapitel som symmetriskt. De tre företagen karak
täriseras av homogena föreställningar, positiv inställning till ledningen och 
de av ledningen initierade projekten och hög stolthet inför företaget och det 
egna yrket. 

De två begreppsparen som beskrivits ovan kan så kombineras för att 
utgöra en samlad beskrivning av lärandekulturen i de två grupperna av 
organisationer. Lärandekulturen i de kommunala organisationerna kan be
skrivas som reformativ-splittrad, medan den i de tekniska konsultföreta
gen beskrivs som adaptiv-samlad. En rad iakttagelser ligger till grund för 
denna klassificering. Dessa iakttagelser ska utvecklas i d e följande två av
snitten. 

Avsikten med denna, begreppsapparat, är i första hand att komma ifrån 
de enklare dikotoma begreppspar som användes som inledning till beskriv
ningen av det fältrelaterade och det interna meningsskapandet i föregående 
kapitel. Klassificeringen av det fältrelaterade meningsskapandet som sta-
bilt-instabilt, och det interna som symmetriskt-asymmetriskt, inrymmer i 
sig inga möjligheter att identifiera fler typer. Teoretiskt går det att tänka sig 
fyra kombinationer. Vi menar därför att karaktäriseringen av de tekniska 
konsultföretagen som stabila och symmetriska, och kommunerna som 
instabila och asymmetriska, bör kvalificeras ytterligare, vilket sker genom 
den begreppsapparat som här introducerats. 

Ambitionen har också varit att söka en karaktärisering av de bägge 
lärandekulturerna som är mer informativ än den inledande bestämningen 
av det fältrelaterade och det interna meningsskapandet. Begreppen refor-
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mativ och adaptiv har ett högre informationsvärde än instabil och stabil, 
varför teorin berikas med fler detaljer. 

En slutlig formell anmärkning kan också göras av motiven till att intro
ducera en ny begreppsapparat. Begreppsparen stabil-instabil samt symme-
trisk-asymmetrisk har en definierad mening i studien som en inledande klas
sificering av de bägge formerna av meningsskapande. Begreppet lärande
kultur, som här diskuteras, har en vidare mening. För att markera skillna
den mellan meningsskapande och lärandekultur introduceras en ny begrepps
apparat. 

Vad lär oss detta resonemang om skilda lärandekulturer? På vilket sätt 
bidrar det till att svara på frågan hur organisatoriskt lärande uppstår? En 
viktig fråga är om begreppet kan vidga förståelsen av hur lärande uppstår, 
eller om det enbart är en empirisk klassificering och beskrivning av två grup
per av organisationer som är olika. Tre viktiga slutsatser kan dras av dis
kussionen kring lärandekultur. 

För det första ger en beskrivning av lärandekulturen en vidgad förståel
se av hur man i olika typer av organisationer, som verkar under olika insti
tutionella betingelser, lär sig vilka omorienteringsprojekt som är legitima, 
accepterade av fältet. Begreppet lärandekultur innebär därmed en kritik 
mot en ensidig fokusering av interna förhållanden när det gäller organisa
toriskt lärande. När det gäller detta fältrelaterade meningsskapande ska 
ytterligare slutsatser dras i ett avsnitt nedan. Kvar att förklara står ju vilka 
processer som egentligen sker i fältet, och hur dessa krafter påverkar den 
enskilda organisationen. 

För det andra ger en beskrivning av lärandekulturen möjligheter att för
stå varför det interna meningsskapandet också formas av institutionella 
orsaker. Det fäster blicken på interna skillnader i u tbildning och bakgrund. 
Vidare pekar det på förekomsten av skilda intressen i organisationer. Exem
plet kommunerna visar t.ex. att skillnader i utbildning och yrkestillhörig
het skapar stora skillnader i föreställningar, ett tema som utvecklas i ett 
avsnitt nedan. 

För det tredje utgör lärandekulturen en brygga mellan en intra- och en 
interorganisatorisk nivå. Teoretiskt innebär det att en besvärlig nivåproble
matik kan hanteras. Det avslutande avsnittet i kapitel 8 visade just på de 
samband som finns mellan det fältrelaterade och det interna meningsska
pandet. 

Begreppet lärandekultur ges här, jämfört med Scheins (1992:363ff) for
mulering, en deskriptiv inriktning. Begreppet beskriver de faktiska villko
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ren för lärande, snarare än hur den ideala lärandekulturen bör se ut, det 
senare som är Scheins ansats. Därmed ges betydligt större möjligheter att 
förstå varför det i vissa typer av organisationer är svårt att ändra föreställ
ningar trots en stark vilja från ledningen att reformera och varför man i 
andra typer av organisationer hänger fast vid etablerade system av föreställ
ningar. 

Reformativ och adaptiv - omorienteringsagendor i d e bägge fälten 

Hur bidrar de specifika dragen i respektive lärandekultur till att forma det 
organisatoriska lärandet i organisationerna? Vi konstaterade i föregående 
kapitel att de bägge fälten (och korresponderande lärandekultur) skiljer sig 
åt både vad gäller vilka projekt som accepteras av fältet och hur dessa pro
jekt mottas och tolkas internt i organisationerna. En viktig iakttagelse i det 
sammanhanget är den skillnad som finns mellan fälten vad gäller rörelsen i 
föreställningar. 

Karaktäriseringen av respektive lärandekultur som reformativ och adap
tiv visar på en betydande skillnad i h ur föreställningar uppkommer, formas 
och förändras i fältet. Det lärande som är förknippat med valet av omorien-
teringsprojekt påverkas därför av om fältet är reformati vt eller adaptivt. 

Intressant nog leder både det reformativa och det adaptiva dragen i en 
lärandekultur till samma konsekvens, nämligen en likriktning av föreställ
ningar i fältet och i de enskilda organisationerna. Organisationerna i de 
bägge fälten uppvisar sinsemellan stora likheter vad gäller vilka omoriente-
ringsprojekt som startas upp och genomförs. I begreppet lärandekultur lig
ger också att det sker en förmedling av omorienteringsidéer mellan orga
nisationerna i fältet. Det tycks därför som om lärandet förknippat med valet 
av omorienteringsprojekt är format av betingelser i det enskilda fältet. Or
ganisationsledningarna väljer inte omorienteringsprojekt fritt, utan man 
formas i detta val av olika faktorer kopplade till fältet. 

För att förstå hur lärande uppstår bör det därför vara av stor vikt att 
förstå mekanismerna bakom denna likformning. Vi ska här använda en 
metafor för att beskriva de kulturella processer som bidrar till att forma 
föreställningar i fältet, och därmed också bland företrädare för de enskilda 
organisationerna. De kulturella processerna liknar vi här vid ett agendasät-
tande. Metaforen används för att peka på att det tycks finnas en begränsad 
uppsättning ärenden som är gångbara vid en viss tid i e tt visst fält. Meta
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foren antyder att föreställningar formas kring vissa givna teman eller ären
den. I ett följande avsnitt ska agendametaforen diskuteras på ett teoretiskt 
plan. Här ska de aktuella lärandekulturerna beskrivas i t ermer av agenda-
sättande. 

Den tematiska analys som genomfördes i kapitel 7 och 8 visade att det 
finns stora likheter inom respektive grupp av organisationer vad gäller vilka 
projekt som genomförs, men också hur man talar om dessa. När det gäller 
kommunerna så formas de flesta av ternana kring den övergripande före
ställningen om marknadslösningar. De studerade omorienteringsprojekten 
handlar i s tora delar om att försöka införa olika former av marknadslös
ningar. I konkreta detaljer kan det röra sig om olika lösningar (beställar-
utförarorganisation, prestationsersättning, kundvalssystem osv.). 

Det konkreta språkbruket visar dock på stora likheter vad gäller före
ställningarna kring marknadslösningar. I alla tre kommunerna föreställer 
man sig att konkurrens ska ge positiva effekter på den kommunala effekti
viteten. Konkurrens finns företrätt som eget tema i alla tre kommunerna, 
och respondenterna talar också mycket om detta tema. Diskussionerna är 
också likartade i alla tre fallen, inte minst bland organisationsledningarna. 

På samma sätt förenar man sig i en kritik av den traditionella budget
styrningen av verksamheten. Man menar att verksamheten i större utsträck
ning bör prestationsersättas. Istället för att ges en fast summa pengar vid 
årets början, tilldelas man resurser utifrån de prestationer man utför. I något 
olika former finns detta nya sätt att fördela resurser med i alla tre fallen. 

En tredje likhet gäller förändringar av rollfördelningen mellan myndig
het, serviceproducent och brukarföreträdare. Även om man i Botkyrka gått 
längst mot en uppdelning av rollerna genom beställar-utförarorganisatio-
nen finns tankarna mycket levande även i Nacka och Solna, där man bl.a. 
delat upp hemtjänstassistentens uppgifter i en myndighets- och en arbets-
ledardel. Vi kan mot den bakgrunden tala om en agenda i det kommunala 
fältet där dagordningen handlar om införande av marknadslösningar. 

På samma sätt kan vi tala om en agenda bland de tekniska konsultföre
tagen, även om denna handlar om helt andra teman än i kommunerna. För 
de tekniska konsultföretagen handlar omorienteringsprojekten i stora 
stycken om att agera för att parera den ekonomiska krisen man drabbas av. 
I alla tre företagen står rationaliserings- och effektiviseringsåtgärder i fokus. 
På agendan står projekt som handlar om att se till att den traditionella tek
niska konsultverksamheten överlever krisen. I samband med det avvecklas 
artfrämmande verksamheter, som t.ex. fastighetsförvaltning. 
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Resonemanget om agendor som sätts i respektive fält kan föras vidare 
och kopplas till klassificeringen av de bägge fälten i termer av två lärande-
kulturer. Klassificeringen av fälten som reformativa och adaptiva handlar 
då om hur agendasättandet ser ut i respektive fält, och vilka typer av omo-
rienteringsagerande det leder till. När det gäller att beskriva agendasättan
det kan en rad resultat från kapitel 9 användas. I följande tablå samman
fattas de viktigaste iakttagelserna från kapitel 9 kring valet av projekt i de 
bägge fälten. 

Reformativ Adaptiv 

Hur ser 
agendan ut? - Hög nyhetsgrad - Låg nyhetsgrad 

- Proaktiv - Reaktiv 

- Idéfokus - Åtgärdsfokus 

- Lösningsdrivna - Problemdrivna 

Figur 25. Agendasättande i de två lär andekultur erna 

Den reformativa aspekten av den reformativa-splittrade lärandekulturen 
ger en agenda som är inriktad mot förändring av föreställningar i f ältet. I 
avsnittet om fältrelaterat meningsskapande i kapitel 9 diskuterades hur man 
i kommunerna aktivt söker projekt med en hög nyhetsgrad. I det reforma
tiva ligger en vilja att söka projekt som är mer radikala, inte minst när detta 
är accepterat i fältet. Vi vet från den aktuella empirin att man uppmärk
sammar kommuner som är tidigt ute med nya projektidéer (vilket i och för 
sig inte behöver betyda att alla nya projekt upptas positivt i fältet). 

I det reformativa ligger också ett speciellt tidsfokus. I kapitel 9 beskrevs 
kommunerna som framtidsorienterade. När det gäller omorienteringspro-
jekten som vidtas agerar man proaktivt. På agendan står därför projektidé
er som innebär en reaktion mot tidigare system av föreställningar, med en 
tydlig ambition att det ska bli bättre med det nya systemet av föreställ
ningar. 

Den radikala prägeln hos projekten i kommunerna och den proaktiva 
ansatsen gör de kommunala omorienteringsprojekten mer svårgripbara. 
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Vid intervjuerna talar många respondenter om projekten i idétermer, som 
något som ska genomföras i framtiden. Den rådande agendan förser orga
nisationsledningar och andra aktörer med idéer om vad projekten bör inne
hålla. Projekten kan i den bemärkelsen beskrivas som idéfokuserade. 
Representanter för kommunerna, framförallt ledningarna, är ofta mycket 
artikulerade när det gäller idéerna bakom de projekt som initieras. 

Förutom detta tydliga idéfokus i fältet finns också en stark lösnings
koppling. Agendan kan sägas innehålla idéer om lösningar, där kopplingen 
till problem i många fall är otydlig. Denna lösningskoppling syns tydligt när 
det gäller hur man i kommunerna hanterat den allmänna ekonomiska kris, 
som också påverkar de tekniska konsultföretagen. 

I de tekniska konsultföretagen, som beskrivs som adaptiva, söker man 
istället projekt med en låg nyhetsgrad. De omorienteringsprojekt som ge
nomförs anknyter till etablerade sätt att agera bland företagen i fältet. Man 
söker därvid projektidéer ur den befintliga lösningsarsenalen. 

De tekniska konsultföretagen karaktäriserades också som reaktiva i 
sina sätt att hantera yttre händelser. Agendan i fältet är mycket tydligt inrik
tad mot att bevara föreställningar i f ältet. Tidsfokuset är bakåtriktat i det 
att man reagerar på händelser som inträffat. Det finns en tydlig kausalitet 
mellan yttre händelser som inträffat och åtgärder som vidtas. 

I de tekniska konsultföretagen är man, i kontrast till kommunerna, tyd
ligt problemorienterade. Den reaktiva prägeln är ett uttryck för att man rea
gerar på problem som uppstår. Projekten kan därför sägas vara problem-
drivna. Detta ger också en agenda som är fokuserad på konkreta åtgärder 
för att lösa de pressande problemen. Det finns också en stark koppling mel
lan de problem man upplever och de lösningar som väljs. 

Sammantaget bidrar agendan till att strukturera föreställningar i fältet. 
När vi därför ska försöka förstå hur lärandet uppstår i de två studerade fäl
ten är det av vikt att uppmärksamma de agendor som sätts i respektive fält. 
Vi har också kunnat konstatera att agendorna ser olika ut beroende på om 
fältet är reformativt eller adaptivt. 

Agendasättande kan, som framskymtat ovan, diskuteras utifrån två del
vis skilda aspekter. För det första kan agendan diskuteras utifrån de ären
den som vid ett visst tillfälle står på densamma. I de aktuella fallen gäller 
det införande av marknadslösningar (kommunerna) och rationalisering (de 
tekniska konsultföretagen). För det andra kan agendan diskuteras utifrån 
hur den bidrar till att forma betingelser för lärande. Begreppen reformativ 
och adaptiv (samt de indikatorer som använts för att beskriva dessa) hand
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lar om den senare aspekten av agendasättandet. Vi är i den meningen inte 
intresserade av varför det just är marknadslösningar som står på agendan i 
det kommunala fältet. Intresset ligger istället på att förstå de mekanismer som 
gör att man så aktivt agerar reformativt. Vi ska i nästa delavsnitt gå vidare 
och diskutera begreppet agendasättande ur ett mer teoretiskt perspektiv. 

Agendasättande - en teoretisk analys 

I ett strikt meningsskapandeperspektiv beskrivs organisatoriskt lärande som 
en kulturell process där föreställningar formas och sprids. Ett centralt argu
ment i den symbolistiska socialantropologin är att aktörer i en viss kultu
rell formation formar föreställningar kring, för formationen, meningsfulla 
helheter. Organisationer, beskrivna ur ett dylikt symbolistiskt perspektiv, 
formas kring en rad sådana meningsfulla helheter (Müllern, 1994:128ff). 
Exempel på sådana helheter är fenomen som hierarkier, ekonomisk styr
ning, budgetar, etc. 

De olika aktörsgrupper vi mött i d e empiriska beskrivningarna skapar 
på olika sätt mening i de empiriska situationer som studeras. Aktörer på 
olika nivåer behöver ett förhållningssätt till de aktuella omorienteringspro-
jekten. Detta meningsskapande är dock inte fritt utan formas av olika kul
turella processer. Lärandet sker, som vi visade i inledningsavsnittet i kapit
let, inom ramen för s.k. lärandekulturer. 

Organisatoriskt lärande är inte bara en fråga om att sprida förestäl
lningar - mellan och inom organisationer. Lärandet beskriver vi snarare 
som en kulturell process där föreställningar skapas och omformas. Läran
det kommer att handla om mer komplicerade processer än endast överfö
randet av kognitivt meningsfulla budskap mellan individer. Därmed kom
mer ett informationsperspektiv på organisatoriskt lärande att vara dåligt 
rustat för att fånga dessa kulturella processer. 

Informationsperspektivet på lärande, som det beskrevs i kapitel 3, fång
ar inte upp de kontextuella aspekterna av organisatoriskt lärande. Inte hel
ler det beteendeorienterade synsättet fångar upp dessa kulturella processer, 
utan begränsar intresset till de faktiskt genomförda förändringarna och 
deras handlingskonsekvenser. Genom att beskriva det sociala meningsska-
pandet som en kulturell process ges bättre möjligheter att förstå de kontext
beroende aspekterna av organisatoriskt lärande. När det gäller att beskriva 
och förstå detta meningsskapande, de föreställningsmässiga helheter som 
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formas i olika grupper, stöts två kulturella processer emot varandra. De två 
kulturella processerna har tidigare i kapitlet benämnts agendasättande och 
agendatolkning. 

I detta delavsnitt beskrivs den agenda som skapas av omorienterings-
initiativen. Ledningarna i de sex organisationerna agerar på olika sätt för 
att sprida ett visst system av föreställningar, vid en viss tidpunkt. Genom att 
begrepp som affärsområden, beställar-utförarmodell, kärnverksamhet och 
målstyrning står på denna "metaforiska" agenda kommer de att påverka 
lärandeprocesserna. Ledningens språkbruk kan ses som ett medel för att 
skapa nya föreställningar. Det ibland omfattande talet blir ett försök att 
ändra föreställningar hos aktörer ute i organisationerna. Agendametaforen 
är ett sätt att uttrycka att det vid en viss tid i e tt visst fält florerar ett visst 
system av föreställningar, vilket, för att fortsätta metaforen, utesluter andra 
system av föreställningar från "dagordningen". 

Det kan synas som en självklar slutsats att lärande studerat i förän
dringssituationer påverkas av dessa förändringssituationer och hur ledning
en talar om och agerar i dem. Sett ur ett traditionellt lärandeperspektiv inne
bär detta "agendasättande" en kritik. Agendasättandet, som är nödvändigt 
ur ett styrperspektiv, innebär samtidigt att ramarna för ett fritt lärande 
begränsas. Genom att ett visst omorienteringsinitiativ tas av ledningen min
skar acceptansen för alternativa system av föreställningar. Lärandekulturen 
kan på det viset begränsa uppmärksamheten. 

Agendasättandet kan sägas handla om att rikta uppmärksamhet i orga
nisationer. Det är, för en organisationsledning, omöjligt att rikta uppmärk
samheten mot alla "relevanta" fenomen i och utanför organisationen. Vi 
ska fortsättningsvis tala om detta i termer av selektiv uppmärksamhet. Stu
dier av kollektiva beslut visar att selektiv uppmärksamhet är en viktig ingre
diens, inte minst när det gäller att hantera komplexa och dynamiska besluts
situationer med motstridiga krav på organisationen (Cyert & March, 
1963:35f; March, 1988:3ff). 

Den ursprungliga tillämpningen av begreppet handlar om den sekventi
ella uppmärksamheten av mål, som ett sätt att möta motstridiga krav i orga
nisationer genom att uppmärksamma ett mål i taget, och alltså separera de 
olika målen tidsmässigt från varandra (Cyert & March, 1963:35f). Här 
utvecklas tillämpningen genom att beskriva hur man i o rganisationer, och 
fält av organisationer, "väljer" system av föreställningar, inte genom sek
ventiell behandling utan snarare genom att selektivt "innesluta/utesluta" 
system av föreställningar. 
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Agendasättandet blir ett redskap för att rikta uppmärksamheten åt ett 
visst håll. Genom agendan väljer man i organisationer vilka regler som ska 
användas, vilka värderingar som ska vara rådande, vilka möjligheter som 
man ser och vilka problem som ses som pressande (March &c Oisen, 
1989:1 Iff). Denna selektiva uppmärksamhet genom agendasättande är 
kanske mest påtaglig i det kommunala fältet, där man trots en betydande 
instabilitet ändå formar likartade föreställningar om acceptabla omorien-
teringsprojekt i fältet. När det gäller de tekniska konsultföretagen är det 
mer befogat att tala om en enkelriktad uppmärksamhet, då i betydelsen 
oföränderlig över tiden. Resultatet blir dock detsamma, nämligen att ett 
system av föreställningar blir rådande i fältet. 

Vi följer här Kingdons (1984:3) beskrivning av agendasättande i statli
ga organisationer. En agenda är, säger Kingdon: 

the list of subjects or problems to which governmental officials, and 
people outside of government closely associated with those officials, 
are paying some serious attention at any given time. 

Denna bestämning av begreppet antyder att agendan är något som går utan
för den enskilda organisationen. Det ligger nära till hands att utsträcka ana
lysen till att gälla organisatoriska fält, där uppmärksamheten riktas mot 
vissa accepterade system av föreställningar. Det tycks därvid som det ska
pas agendor även i det omgivande organisatoriska fältet. Vi har i båda grup
perna av organisationer sett hur föreställningarna om acceptabla omorien-
teringsprojekt är likriktade inom det egna fältet. Agendan kan ses som ett 
metaforiskt diskussionsbord där olika aktörer deltar och formulerar vilka 
problem och lösningar som bör uppmärksammas vid en viss tid. I starka 
fält, som de två studerade grupperna av organisationer, kommer agendan 
att ha en stor betydelse för vilka omorienteringsprojekt som startas i den 
enskilda organisationen. Det fältrelaterade meningsskapandet formas där
vid kring den för tillfället aktuella agendan. 

Denna selektiva uppmärksamhet via agendasättande är inte minst tyd
lig vid en granskning av hur man argumenterar för de aktuella omoriente-
ringsprojekten. Det är sällan som man beskriver projektinitiativen som en 
regelrätt valsituation, där olika alternativa projekt vägs emot varandra. 
Föreställningsmässigt är man (dvs. ledningarna), i de båda grupperna av 
organisationer, tämligen entydigt fokuserade på det aktuella omorienter-
ingsprojektet och föreställningar kring det. För de tekniska konsultföretag
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en är denna entydiga fokusering än mer påtaglig genom att föreställning
arna är tämligen stabila över tiden, åtminstone som de speglas i de projekt 
som genomförts över tiden. 

Nu är agendan endast en metafor för att beskriva hur föreställningar i 
fältet och hos organisationsledningar formas kring vissa idéer och inte 
andra. I praktiken finns ingen agenda i en bokstavlig mening. Det enda vi 
kan iaktta är att föreställningar formas i fältet och att detta meningsska-
pande följer en agendaliknande logik. Agendaliknelsen hjälper oss inte att 
svara på frågan varför ett visst system av föreställningar är rådande i ett fält 
vid en viss tid. Att det finns en agenda i det kommunala fältet hjälper oss 
därmed inte att förstå varför beställar-utförarmodellen är populär just nu. 
Det väcker istället berättigade frågor kring vilka krafter som avgör vilka 
idéer som ska föras upp på agendan vid en viss tid, och varför andra ute
sluts. 

Kingdon ( 1984:16ff) anger flera orsaker till att vissa ärenden (issues) be
finner sig på agendan medan andra utesluts. En viktig förklaring är att aktö
rer, och skiftningar i aktörer spelar en viktig roll för hur agendan ser ut. I 
de statliga organisationer som Kingdon studerat agerar olika individer och 
grupper för att försöka föra upp ärenden på agendan och avföra andra. I 
denna studie är det främst organisationsledningarna som studerats. Vid 
intervjuer pekar man dock på att man influerats av andra individer/grup
per. En viktig grupp som man pekar på i kommunerna är organisations
konsulter, som bl.a. förespråkat beställar-utförarmodellen. 

Kingdon pekar också på att agendan påverkas och formas av olika pro
cesser. Nya ärenden kan dyka upp på arenan då nya problem uppstår. Omo-
rienteringsprojekten i de tekniska konsultföretagen, med de omfattande 
rationaliseringsåtgärderna, går entydigt att koppla till den ekonomiska kris 
man upplever i företagen. En andra process som påverkar agendan är flö
den av idéer i och kring organisationen. Idéflödena är kanske mest tydliga 
i kommunerna, där man mycket tydligt försöker reformera fältet. Kingdon 
pratar i det sammanhanget om moden (fads) som påverkar agendan. En tre
dje process kopplas till den politiska processen, där t.ex. val påverkar agen
dan. I flera av de studerade kommunerna sätts omfattande omorienterings-
projekt igång efter valet 1991 (gäller både Botkyrka och Nacka). Av natur
liga skäl finns ingen motsvarighet till dessa val i de tekniska konsultföreta
gen. Man är där också mer benägen att betona kontinuiteten, t.ex. i styrel
searbete och i det operativa ledningsarbetet. 
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Vad är det som driver fram eri viss agenda - härmande och normativa krafter i ßltet 

Vad är det som gör att det i starka fält formas agendor kring vilka omorien-
teringsprojekt som initieras? I diskussionen ovan framskymtar en teoretiskt 
intressant dialektik mellan två perspektiv på agendasättandet. Agendan kan, 
å ena sidan, beskrivas som något externt, ett fenomen som påverkar organi
sationsledningarna. Agendan blir i det fallet något man uppmärksammar och 
försöker agera i förhållande till. Å andra sidan måste det också lyftas fram att 
agendan formas av de aktörer som faktiskt genomför omorienteringsprojekt. 
Agendan kan därmed sägas skapas av att man faktiskt genomför projekt. Vi 
ska i detta delavsnitt beskriva den förstnämnda aspekten, nämligen agendan 
som något som påverkar den enskilda organisationen. 

I den organisationsteoretiska litteraturen beskrivs ofta organisatoriskt 
lärande som en förmåga att skapa innovation. När det gäller stora omori
enteringsprojekt handlar lärande om förmågan att utveckla och genomfö
ra innovativa lösningar. Erfarenheterna från de sex organisationerna i detta 
arbete visar att det organisatoriska lärandet handlar om fundamentalt 
annorlunda processer än den innovationsförmåga som beskrivs i organisa
tionslitteraturen. 

De två grupperna av organisationer formas av två skilda krafter när det 
gäller agendasättandet. När det gäller de kommunala organisationerna for
mas man i första hand av imitation eller moden. Dessa imitativa drag ska 
beskrivas inledningsvis i detta delavsnitt. De tekniska konsultföretagen for
mas istället av en stark tradition, i det här fallet en väl utvecklad bransch
tradition. Detta beskrivs i den senare delen av delavsnittet. 

Imitation och tradition ses här som två exempel på härmande krafter i 
fältet. När det gäller de tekniska konsultföretagen menar vi också att den 
normativa kraft som handlar om starka professionella grupperingar spelar 
en viktig roll för att förstå agendan. Kommunerna, å andra sidan, saknar 
denna starka normativa kraft. 

Den diskussion som förts i tidigare avsnitt i detta kapitel kring socialt 
meningsskapande och agendasättande, antyder att lärande i organisationer 
kan beskrivas som en imitationsprocess, där lärandet handlar om att obser
vera och reproducera lösningar som är accepterade i fältet, alternativt har 
förutsättningar att bli accepterade. Imitation som teoretiskt begrepp har 
varit främmande för den organisationsteoretiska forskningen kring organi
satoriskt lärande, även om det funnit tillämpningar inom den institutionel
la organisationsteorin. 
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Grundtanken i imitationen är att människor inte i första hand lär sig 
genom att observera effekterna av sitt eget beteende, utan snarare lär sig 
genom att observera andras beteenden (Bandura & Walters, 1963:47). Det 
kan t.ex. handla om barnet som imiterar moderns beteende och därigenom 
lär sig vad som är acceptabelt beteende. 

Imitationen sker genom två övergripande steg. För det första observe
ras beteenden och för det andra reproduceras dessa. Denna teori över indi-
vidlärande har stora likheter med de meningsskapande processer som 
beskrivits i de två grupperna av organisationer. De homogeniserande kraf
ter som existerar i både kommunerna och de tekniska konsultföretagen kan 
sägas bygga på imitativa processer. 

Bolton (1993:32) beskriver imitation som ett lärande genom iakttagel
se (learning-by-watching). Imitationen ställer författaren i kontrast till 
innovation, som en strategi för att förnya organisationer och göra dem mer 
konkurrenskraftiga. Lärandet i imitationen sker inte genom egna erfaren
heter (som i innovationen) utan genom att ta del av andras erfarenheter. 

Analysen av kommunerna som modeföljande är direkt överförbart på 
den psykologiska imitationsteorin. I de tre studerade kommunerna obser
veras vilka lösningar som är accepterade i fältet. I alla tre fallen reproduce
ras lösningar som redan prövats i andra kommuner. Nacka utgör här till 
viss del ett undantag genom att vara en pionjär i fältet vad gäller kundvals-
modellen. Det är ännu för tidigt att säga om Nackas kundvalssmodell kom
mer att accepteras i fältet och bli till ett mode.1 I övrigt bygger om-
orienteringsprojekten i Nacka på tekniker som är accepterade i fältet (resul
tatenheter, beställar-utföraruppdelning m.m.). 

De täta kopplingarna mellan de olika kommunerna gör att man har en 
högt uppövad förmåga att observera vad som händer i fältet. Bland led
ningarna för var och en av de tre kommunerna som ingår i studierna är man 
väl medveten om vad som händer i de andra två kommunerna. Beroende på 
om man är pionjär eller efterföljare i fältet reproduceras de observerade 
beteendena (i högre utsträckning när det gäller efterföljare). 

I båda fälten reproduceras beteenden som är accepterade i fältet. När 
det gäller kommunerna är de enskilda organisationerna utsatta för ett stör
re mått av osäkerhet. I det reformativa fältet finns ingen beprövad erfaren
het att lita till, utan man söker inspiration från lyckade exempel i andra 
organisationer, dvs. man imiterar. Imitationen blir ett sätt att hantera osä
kerheten när etablerade system av föreställningar är utsatta för förändring
ar, reformeras. 
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Det imitativa draget i de tekniska konsultföretagen är inte lika framträ
dande som i kommunerna. De stora likheterna mellan de tre företagen visar 
ändå att någon form av reproduktion sker. Fallstudierna visar också att man 
är högt medveten om konkurrenterna och vad de gör. Det är dock inte rim
ligt att tala om en imitation i det fallet, utan likformningen av agendan sker 
genom andra mekanismer. 

När det gäller de tekniska konsultföretagen spelar traditionen en stor 
roll som lärandemekanism när det gäller agendasättande. Där moden är en 
imitativ kraft som förklarar det ständiga bytet av föreställningar, blir tradi
tionen en förklaring till det mer konservativa fasthållandet vid ett system av 
föreställningar, det adaptiva agendasättandet. Hur uppkommer då denna 
traditionsbundenhet? 

En viktig förklaring till detta är den starka professionella struktur som 
finns i fältet, med en stor andel tekniker i företagen. Ledningarna i de stu
derade företagen har en gemensam bakgrund; man har i flera fall arbetat i 
flera av företagen; man har gått liknande utbildningar; man träffas i olika 
sammanhang och utbyter erfarenheter; osv. 

Det skapar också en stark lärandemekanism i de tekniska konsultföre
tagen som handlar om att lära av egna erfarenheter, men också av erfaren
heter från de andra organisationerna (konkurrenterna) i fältet. När det gäl
ler innehållet i omorienteringsprojekten hämtar man inspiration från tidi
gare erfarenheter, i de aktuella fallen erfarenheter av tidigare lågkonjunk
turer. Det finns en tydlig tendens att hålla sig till beprövade åtgärder. Egna 
erfarenheter som lärandemekanism förklarar dock inte de stora likheter 
som faktiskt finns, utan där menar vi att det förekommer överföring av 
idéer mellan företagen. 

Distinktionen mellan härmande krafter och normativa krafter ansluter 
till DiMaggio & Powells (1983) idéer om fältrelaterad isomorfism, dvs. 
krafter i organisatoriska fält som gör organisationer mer lika varandra. Föl
jande av moden och yrkesrelaterad tradition blir då två centrala lärande-
mekanismer kopplade till agendasättandet i de två lärandekulturerna. 

Resonemanget om agendasättande i detta avsnitt har därmed givit ett 
första, teoretiskt och empiriskt grundat svar på studiens problemställning -
hur uppstår organisatoriskt lärande. För det första uppstår organisatoriskt 
lärande genom att man i organisationer (främst organisationsledningar i 
kommunerna) efterliknar lösningar som accepteras i fältet. Vi kallar denna 
lärandemekanism för lärande genom iakttagelse. 

För det andra uppstår organisatoriskt lärande genom att man (organi
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sationsledningarna i de tekniska konsultföretagen) agerar genom de erfa
renheter som finns i den egna organisationen men också bland de andra 
företagen i fältet. Vi kan här tala om lärande genom tidigare erfarenhet där 
erfarenhet kan gälla både egna och andras. Resonemanget om en tydlig 
agenda i det sagda fältet antyder att erfarenheterna formas kring en stark 
tradition bland företagen i fältet. Det erfarenhetsbaserade agerandet leder 
till en återhållsamhet när det gäller nya, djärva förändringsidéer, dvs. ett 
adaptivt agendasättande. 

Splittrad och samlad - tolkningen av agendan i d e bägge fälten 

I det tidigare avsnittet beskrevs den ena delen av lärandekulturen, nämligen 
den fältrelaterade delen. I detta avsnitt beskrivs istället den interna delen. 
För att förstå det meningsskapande som sker internt i organisationen är det 
inte agendasättandet som är intressant utan istället tolkningen av agendan 
och hur detta sker i de bägge fälten. Avsnittet innehåller en jämförelse mel
lan de bägge fälten med avseende på de interna tolkningsprocesserna. I ett 
senare avsnitt följer en teoretisk diskussion kring skillnaderna. 

Det är ur ett lärandeperspektiv intressant att förstå hur tolkningen av 
föreställningar internt i organisationen går till. Det räcker inte att föreställ
ningarna sprids i organisationen för att ett lärande ska uppstå. Det krävs 
också att de olika aktörsgrupperna tolkar de föreställningar som sprids och 
skapar en för dem relevant mening kring omorienteringsprojekten. I ned
anstående tablå sammanfattas de iakttagelser som ligger till grund för 
klassificeringen av de två lärandekulturerna som splittrade respektive sam
lade. 

Hur tolkas 
agendan ut? 

Splittrad Samlad 

- Heterogena före - Homogena före
ställningar ställningar 

- Distans till ledningen - Närhet till ledningen 

- Utveckla idéer under - Utveckla idéer innan 
genomförande genomförande 

Figur 26. Agendatolkning i de två lärandekulturerna. 
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I början av detta kapitel karaktäriserades det interna meningsskapandet i 
kommunerna som splittrat. Denna aspekt av lärandekulturen karaktärise
ras av omfattande tolkningsprocesser (se tolkning som lärandeprocess i 
kap. 9). Omorienteringsprojekten är nydanande och kräver en förändring 
av befintliga system av föreställningar. Ledningen i kommunerna arbetar 
med en omfattande retorik för att föra ut sitt budskap vilket inte sker i 
samma utsträckning i de tekniska konsultföretagen. Med hjälp av retoriken 
sprids olika begrepp kring de aktuella omorienteringsprojekten och aktörs
grupperna måste därefter fylla begreppen med ett för dem relevant innehåll. 
Detta ställer större krav på tolkningsprocesserna i organisationen. Det 
handlar om nya sätt att tänka på den verksamhet aktörerna verkar i. 

I avsnittet om det interna meningsskapandet i kapitel 9 diskuterades tre 
iakttagelser som åskådliggör tolkningsprocesserna som sker i kommuner
na. Meningsskapandet karaktäriserades som asymmetriskt dvs. de olika 
aktörsgrupperna har heterogena föreställningar. Heterogeniteten präglar 
både innehållet och inställningen till omorienteringsprojekten. Aktörsgrup
perna lägger in olika innebörder i samma begrepp. För själva tolkningsak
ten innebär det att de olika aktörsgrupperna måste lägga ned mycket tid på 
att fylla de nya begreppen med ett, för dem, relevant innehåll. Varje aktörs
grupp måste relatera sig till de nya systemet av föreställningar. 

I det splittrade ligger också den distans till ledningen som finns i kom
munerna. Distansen märks framförallt genom den misstro vissa aktörs
grupper har gentemot ledningen. Aktörsgrupperna ser andra motiv till var
för omorienteringsprojektet genomförs, man letar efter bakomliggande 
motiv. Detta genererar tolkningsprocesser som blir onödiga i en lärande-
kultur där man känner samhörighet med ledningen. 

Förutom distansen till ledningen beskrevs det i kapitel 9 hur idéerna 
utvecklas under genomförandet av omorienteringsprojekten. Lösningarna 
är inte fullständiga vid införandet av det nya projektet, utan successivt sker 
en förfining eller förändring av de ursprungliga idéerna. Det blir på så vis 
ett mer otydligt och vagt projekt som initieras från ledningen. Kraven på att 
tolka omorienteringsprojektets innehåll ökar därmed också på de övriga 
aktörsgrupperna. 

I de tekniska konsultföretagen, som beskrivs som samlade, får man en 
helt annan bild över hur tolkningsprocesserna går till internt i organisa
tionerna. Här är omorienteringsprojekten inte lika omdanande som i kom
munerna. Projekten innebär i de allra flesta fall inte att man skapar ett nytt 
system av föreställningar utan snarare att förfina redan tidigare kända lös
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ningar. Detta påverkar också hur tolkningsprocesserna ser ut i den samla
de lärandekulturen. 

Meningsskapandet i de tekniska konsultföretagen beskrevs i kapitel 9 
som symmetriskt. Dessa homogena föreställningar mellan aktörsgrupperna 
är en utmärkande karaktäristika för den samlade aspekten av lärandekul
turen. När man diskuterar de aktuella omorienteringsprojekten sker det på 
ett liknande sätt ute i organisationen som hos ledningen. Man använder till 
stor del samma begrepp och lägger även samma innebörd i begreppen. Lös
ningarna upplevs ofta som självklara ute i o rganisationen. 

I det samlade ligger också den närhet till ledningen som finns hos de 
olika aktörsgrupperna. Man känner ett förtroende för ledningen och utgår 
ifrån att de omorienteringsprojekt som initieras görs för företagets bästa 
och därmed också för deras bästa. De negativa konsekvenserna som följer 
av vissa omorienteringsprojekt upplevs som något oundvikligt. För tolk
ningen av föreställningarna kring omorienteringsprojekten innebär det att 
det inte finns något misstroende gentemot ledningens agerande. 

I den samlade lärandekulturen sker också utvecklingen av idéer kring 
omorienteringsprojekten innan genomförandet. Förändringsprocessen i de 
tekniska konsultföretagen är betydligt mer ledningsstyrd än i kommuner
na. Det läggs inte lika stor vikt vid att olika aktörsgrupper ska kunna dis
kutera förändringsidéerna innan genomförandet startar. Ledningens bud
skap blir därigenom mycket klarare än i den splittrade lärandekulturen. 
Omorienteringsprojekten upplevs av de olika aktörsgrupperna som klara 
och precisa. Det finns en tydlig start- och färdigtidpunkt. Tolkningspro
cessen blir enkel i och med att lösningen inte förändras över tiden utan den 
ursprungliga gäller under hela projektet. 

Den interna tolkningsakten skiljer sig markant mellan lärandekulturerna. 
Ovan har begreppen samlad och splittrad (samt de indikatorer som använts för 
att beskriva dessa) visat på dessa skillnader vid själva tolkningen av agendan. 
De intressanta med detta är att förstå de mekanismer som gör att tolkningsak
ten ter sig så olika. Nästa avsnitt ger en teoretisk analys av agendatolkandet. 

Agendatolkning - en teoretisk analys 

Agendatolkningen är den andra kulturella processen som påverkar läran
det i organisationen. Agendasättandet handlar framförallt om ledningen 
(initiativtagarna) och hur denna aktörsgrupp bidrar till att skapa agendor i 
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fältet. När det gäller agendatolkningen fokuseras det interna meningsska-
pandet i organisationen. Andra aktörsgrupper än initiativtagarna till omo-
rienteringsprojekten (i de sex fallen organisationsledningarna) förhåller sig 
på olika sätt till de uppfattade projektinitiativen, man tolkar den av led
ningen satta agendan. Det är på intet sätt givet att man "ser" samma me
ningsfulla helhet som ledningen. Symmetrin respektive asymmetrin i me-
ningsskapandet kan sägas spegla avvikelser från den meningsfulla helhet som 
förs fram av organisationsledningarna. 

Beskrivningarna av det interna meningsskapandet i föregående kapitel 
visar att olika aktörsgrupper i organisationerna förhåller sig till de aktuel
la omorienteringsprojekten. I vissa fall förhåller man sig till dem på ett sätt 
som ansluter väl, både innehålls- och inställningsmässigt, till ledningens 
föreställningar. I andra fall finns stora skillnader mellan ledningens före
ställningar och andra aktörsgruppers. Hur man förhåller sig till ett aktuellt 
omorienteringsprojekt kommer att påverkas av tidigare erfarenheter, kun
skaper, värderingar och andra tankemönster i gruppen. På samma sätt som 
när det gäller ledningens agendasättande, kommer tolkningar i organisa
tionen att vara uttryck för selektiv uppmärksamhet. 

Organisationerna i de två fälten skiljer sig markant åt när det gäller detta 
agendatolkande. De tekniska konsulterna, inom ramen för den adaptiva-samla-
de lärandekulturen, har en betydande likhet mellan olika aktörsgrupper vad gäl
ler tolkningen av agendan. I kommunerna, med den reformativa-splittrade läran
dekulturen, uppvisar man å andra sidan stora skillnader mellan olika grupper. 

Olika aktörsgruppers förhållningssätt till ett visst tema kan sägas spe
gla gruppens världsbild, som då formas av faktorer som utbildning, tidiga
re arbetserfarenheter, kåranda, arbetsuppgifter m.m. I fallet med kommu
nerna är det befogat att tala om väsensskilda världsbilder mellan t.ex. 
kommunledning och vårdbiträdesgrupper, mellan det ekonomiskt oriente
rade ledningsperspektivet och vårdbiträdenas omvårdnadsperspektiv. Dessa 
skilda världsbilder skapar med nödvändighet olika förhållningssätt till 
agendan. I de tekniska konsultföretagen är världsbilderna mer homogena, 
entydiga, och vi får inte samma kollisioner mellan olika sätt att tänka. Det 
är mot den bakgrunden ingen slump att förekomsten av konflikter och nega
tiva inställningar är betydligt större i kommunerna. 

Resonemanget om agendatolkning kan ytterligare nyanseras genom att 
tala om referensgrupper. Våra föreställningar kring den verklighet vi möter, 
t.ex. i organisationer, är ofta formade av grupper vi söker stöd hos och iden
tifierar oss med, s.k. referensgrupper (Müllern, 1994:149ff; Sjölund, 1979: 
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45ff) En referensgrupp kan vara en liten grupp individen har täta interak
tioner med, t.ex. en arbetsgrupp eller en kamratgrupp. Det kan också vara 
ett större kollektiv man känner en samhörighet med, t.ex. en yrkesgrupp 
eller ett intressebaserat kollektiv. När vi talar om världsbilder olika aktörer 
har kan dessa ofta kopplas till någon referensgrupp. Grupper kan då skilja 
sig åt beroende på hur stark referenskaraktär de har. Påverkan på individen 
ökar ju mer referenskaraktär en viss grupp har (Maltén, 1992:15) 

Aktörers tolkningar av en viss agenda är då ofta kongruenta med de refe
rensgrupper den enskilda individen identifierar sig med. Frågan är då vilka 
referensgrupper som kan identifieras i de aktuella fallen? En ytterligare fråga 
är om tolkningar förknippade med de olika referensgrupper som kan iakt
tas är kongruenta med ledningens avsikter med omorienteringsprojekten? 

När det gäller de tekniska konsultföretagen är det ingen tvekan om att 
yrkeskåren är en stark referensgrupp, där också ledningen står som repre
sentant för denna. Det är då ingen slump att det finns en stark överens
stämmelse mellan ledningens föreställningar och de tolkningar som görs av 
övriga aktörer i företagen. 

I kommunerna möter man en fundamentalt annorlunda bild. Det finns 
där flera exempel på referensgrupper som är icke-kongruenta med ledning
ens föreställningar. I vissa fall står de närmast i konfliktställning till varan
dra. En viktig referensgrupp är arbetsgrupperna inom hemtjänsten, som 
mycket tydligt ställer sig i kontrast till ledningen, oavsett om det gäller kom
munledningen eller de närmaste cheferna. Vidare har mellanchefer inom 
t.ex. områdesförvaltningar (Nacka), socialförvaltning (Botkyrka) och äldre
förvaltning (Solna) täta interaktioner med varandra och kan betraktas som 
egna referensgrupper, även om man här har lättare att identifiera sig med 
kommunledningen. Kommunerna saknar helt den homogena referensgrupp 
som skapas av en stark yrkeskategori eller gemensamma intressen. 

För att förstå det organisatoriska lärandet räcker det därmed inte med 
att bara studera agendor - internt och externt - utan olika aktörsgruppers 
förhållningssätt måste också vägas in. Det organisatoriska lärandet kan 
därför sägas påverkas av två olika kulturella, meningsskapande processer -
agendasättande och -tolkning. 

Vad är det som avgör tolkningen av agendan - normativa krafter i fältet 

En förklaring till den skillnad som råder mellan fälten med avseende på 
framförallt agendatolkningen, men även agendasättandet, är vilken inställ
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ning aktörerna har till professionen och den egna organisationen. Det empi
riska materialet visar att de tekniska konsulterna uppvisar en stor stolthet 
över sin profession. En tydlig indikator på deras stolthet över professionen 
är att de är stolta över att arbeta i byggbranschen. Det finns flera utsagor 
kring det naturliga i att stanna i byggbranschen. Ett exempel är det utta
lande en av de anställda på J&W fällde angående varför han valde att utbil
da sig till byggingenjör. Han ansåg att det funnits en dröm om att skapa 
ståtliga byggnader ända sedan barndomen. Uttalanden av den typen visar 
till vilken grad man identifierar sig med sin yrkesroll. Liknande bilder 
beskrivs av ett flertal av de tekniska konsulterna. 

De tekniska konsulterna är även stolta över det företag de är anställda 
vid. Uttalanden som pekar på den stolthet de upplever över företaget är när 
de beskriver varför de sökte sig till företaget eller hur de tror att kunderna 
upplever företaget. Det förekommer i samtliga tre fall exempel på aktörer 
som diskuterar sitt företag i termer av att det är ett kvalitetsföretag med 
höga ambitioner att vara stora på marknaden. Ett exempel är när en kon
sult som arbetar åt J8tW svarar på frågan varför han valde att börja arbe
ta åt J&W. Detta motiveras med att J&W är ett av de största företagen i 
Sverige och att de är kända för att vara duktiga. Ett annat exempel är en 
person från Theorells som tar upp företagets marknadsföring. Han menar 
att företaget tidigare inte behövt göra någon som helst marknadsföring av 
sina tjänster. Han fortsätter vidare med att förklara att orsaken till det är 
att företaget tidigare har utfört arbeten med så god kvalitet att de är kända 
i branschen för sin kompetens. 

I företagen är man mån om att lyfta fram närmast personliga relationer 
till ledningen. Ofta talar man t.ex. om VD i personliga termer, som en per
son man känner till. Flera personer har berättat episoder där man arbetat 
på fältet med VD och därmed anser sig stå ledningen nära. Man tycks där
med också känna ett förtroende för ledningen och ledningens åtgärder. 

En förklaring till den homogenitet som finns hos det tekniska konsul
terna ligger i professionen och deras inställning till professionen. I och med 
att de är stolta både över sin yrkesroll, sitt företag och sin ledning är det lät
tare att identifiera sig med ledningens förändringsidéer. På samtliga nivåer 
inom de tekniska företagen är de anställda till största delen tekniker. Det 
visar sig bl.a. i en stor överensstämmelse i språkbruket mellan de olika 
aktörsgrupperna och nivåerna. 

Den professionella strukturen ser helt annorlunda ut i kommunerna, 
med mycket heterogena aktörsgrupper. Det finns stora skillnader mellan 
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grupperna vad gäller inställningen till professionen, arbetet och den egna 
organisationen. Det som dock framträder som tydliga mönster är att ju 
längre ut i organisationen man kommer ju mindre identifierar sig indivi
derna sig med professionen. Det är flera av vårdbiträdena inom alla tre 
kommunerna som förklarar sitt yrkesval som något tillfälligt de endast har 
för avsikt att arbeta med under en kortare period. Det finns flera uttalan
den som pekar på den låga status som är förknippad med att arbeta inom 
hemtjänsten. 

I kommunerna identifierar personalen sig mycket tydligt med sin arbets
enhet. Man ser det inte som att man jobbar i elle r åt kommunen, utan man 
arbetar inom hemtjänsten, vid en skola eller på ett daghem. Identifikationen 
med lärarkåren, daghemspersonalen eller vårdpersonalen, innebär samtidigt 
en svagare identifikation med andra grupper i organisationen, t.ex. ledningen. 

Förhållandet mellan ledningen och företrädare för arbetsenheterna i 
organisationen skiljer sig också markant från de tekniska konsultföretagen. 
Hos kommunerna är det ovanligt att aktörer ute i verksamheten känner till 
namnet på sin högsta chef. I många fall kan de enbart namnet på den chef 
som är närmast dem. De ifrågasätter många gånger vad ledningen arbetar 
med och har svårt att förstå meningen med de förändringar som är lednings-
initierade. Man är, jämfört med de tekniska konsultföretagen, mer kritisk i 
sina omdömen om ledningen. Det är därmed ingen slump att man i de tre 
fallbeskrivningarna finner fler negativa utsagor om de genomförda omori-
enteringsprojekten. 

En förklaring till de heterogena föreställningar som finns i det kommu
nala fältet är de skiljaktigheter som finns när det gäller aktörernas utbild
ningsbakgrund. Det är inte som i de tekniska konsultföretagen att i princip 
alla har en teknisk utbildning. Utbildningsbakgrunden hos personalen i 
kommunerna kan vara mycket skiftande. Det skiljer sig såväl mellan grup
per som inom samma aktörsgrupp, även om det är mer lika inom grupper
na. Detta innebär att samhörighetskänslan inte blir lika stor som i en grupp 
med homogen utbildning och homogena arbetsuppgifter. Det har inte skett 
någon form av konformering innan de började arbeta i kommunen, vilket 
hos de tekniska konsulterna sker genom att man läst vid samma högskola 
eller åtminstone har samma typ av utbildning. 

Dessa skillnader i yrkesbakgrund och utbildningsbakgrund leder till att 
de olika aktörsgrupperna talar om projekten på olika sätt. Detta i s in tur 
innebär att det blir svårare att skapa gemensamma föreställningar mellan 
de olika aktörsgrupperna i organisationen. 
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Det är också viktigt att lyfta fram den mängd av skilda intressen som 
finns i en kommun i förhållande till de tekniska konsultföretagen. Flera av 
dessa intresseskillnader finns inbyggda i de institutionella betingelserna för 
det kommunala fältet. Exempel på sådana intresseskillnader är kommu
nernas dubbla roller som verksamhetsföreträdare och brukarföreträdare. 
Det uppkommer lätt intressekonflikter mellan dessa två roller. Inom den 
studerade äldreomsorgen finner vi också intressekonflikter mellan front
personalens "omvårdnadsperspektiv" och ledningens "företagsekonomiska 
perspektiv". 

Resonemanget om agendatolkning har givit ett ytterligare svar på frå
gan hur organisatoriskt lärande uppstår. Vi kan här tala om två ytterligare 
lärandemekanismer vid sidan av de två som genererades i avsnittet om agen-
dasättande. För de tekniska konsultföretagen ska vi tala om ett lärande via 
yrkesgrupp. Yrkesidentiteten är i det fallet riktad endast mot en stark grupp 
i organisationerna. 

I fallet med kommunerna ska vi istället tala om ett lärande via refe
rensgrupp. Med detta avses att agendatolkningen är nära kopplad till den 
specifika gruppering som en viss aktör hör till. Vi indikerar därmed också 
att det kan förekomma en rad olika refererensgrupper i olika delar av orga
nisationen. Dessa referensgrupper kan hämta sin styrka ur en yrkesidenti
tet, men de kan likaväl hämta styrkan ur andra faktorer (gemensamma 
intressen av annat slag än yrket). Vi har här använt det vidare begreppet 
referensgrupp för att beskriva de identifikationsskapande grupper som finns 
i de aktuella kommunala fallen. 

Hur uppstår organisatoriskt lärande - en avslutande diskussion 
kring institutionella betingelser och lärandekulturer 

Vi har tidigare i detta kapitel visat att det finns tydliga samband mellan 
institutionella betingelser och den lärandekultur som utvecklas i starka 
organisatoriska fält. I de tidigare diskussionerna kring agendasättande och 
agendatolkning har framförallt den normativa och den härmande isomor-
fismen lyfts fram som viktiga faktorer i de institutionella betingelserna. 

På ett teoretiskt plan kan ytterligare iakttagelser göras i anslutning till 
DiMaggio & Powells (1983:150) tre isomorfa krafter. När det gäller den 
normativa isomorfismen har det empiriska materialet visat på de professio
nella grupperingarnas betydelse. Vi kan tala om dessa i termer av starka 
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eller svaga. Styrkan pekar i det här sammanhanget både på omfattningen i 
antal personer i organisationen, men framförallt på professionens påverkan 
på aktörernas föreställningar. 

I de tekniska konsultföretagen finns i den bemärkelsen en stark profes
sionell gruppering, medan det i kommunerna saknas motsvarande starka 
grupp. Organisationsledningarna är, i och för sig, starka vad gäller initie-
ring av omorienteringsprojekt. De saknar dock den starka förankring ute i 
organisationen som finns hos tekniker som professionell grupp, och som 
underlättar homogenisering av föreställningar ute i o rganisationen. 

Den härmande isomorfismen kan vi tala om som mentala modeller som 
finns i fältet och som skapar ett härmande beteende hos organisationerna i 
fältet. Den härmande isomorfismen kan på samma sätt som den normativa 
delas upp i moden och tradition. Moden karaktäriserar här kommunerna 
och traditionen de tekniska konsultföretagen. 

Det finns dock en tredje isomorf kraft som inte har berörts ännu, näm
ligen den tvingande. Argumentationen har så här långt handlat om att de 
två aktuella grupperna av organisationer främst berörs av den normativa 
och härmande isomorfismen. När det gäller båda grupperna bör dock några 
kommentarer fällas kring den tvingande isomorfismen. I båda fallen berörs 
man av yttre förutsättningar som påverkar framförallt agendasättandet i 
fältet. 

När det gäller kommunerna finns det tydliga tecken på vad som händer 
när en tidigare tvingande kraft minskar i betydelse. Den nuvarande experi
mentviljan i kommunerna är bl.a. en funktion av den nya lagstiftning som 
kommit under 1990-talet. Den nya kommunallagen från 1992 ger t.ex. 
kommunerna betydligt större möjligheter att laborera med nämndstruktu
ren än tidigare. Den tvingande isomorfism som tidigare präglat kommu
nerna, med en fast reglering av organisationsstrukturer, har förbytts i en 
situation av större frihet. 

För att förstå den reformativa prägeln är det därför viktigt att upp
märksamma att en tidigare tvingande kraft nu i viktiga stycken upphört. 
Det är, som tidigare konstaterats, intressant att man, trots denna frihet, 
ändå söker lösningar som ansluter till fältet, dvs. att man följer moden. En 
tänkbar hypotes är att den nyvunna friheten skapar en osäkerhet som föl
jandet av moden hanterar. 

I de tekniska konsultföretagen kan en liknande tvingande koppling 
göras till den rådande konjunkturen, där ekonomiska förhållanden tvingar 
konsultföretagen att agera. Precis som med kommunerna räcker dock inte 
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detta som förklaring. Den vikande konjunkturen under inledningen av 
1990-talet ger ingen uttömmande förklaring till varför vi finner så stora lik
heter i omorienteringsprojekten. Den vikande konjunkturen tvingar de tek
niska konsultföretagen att göra något, men föreskriver inte vad de ska göra. 
När det gäller kommunerna är de ekonomiska sambanden inte lika tydliga, 
även om man ofta motiverar omorienteringsprojekten i termer av bespa
ringar och effektiviseringar. 

Sammantaget ger dock de tre isomorfa krafterna (och de underliggande 
faktorer som nämnts ovan) en god förståelse för varför lärandekulturen i 
de två grupperna ser ut som den gör. Vi kan nu gå vidare och diskutera hur 
de olika isomorfa krafterna hänger samman med de lärandemekanismer 
som kopplades till agendasättande och -tolkning. 

Reformativt agendasättande hänger samman med iakttagelse som lä-
randemekanism. I samband med diskussionen kring agendasättande gjor
des en stark koppling mellan iakttagelse och tendensen i kommunerna att 
följa moden. Det reformativa agendasättandet bygger därmed på iakttagel
se som central lärandemekanism och kan kopplas till den härmande iso
morfa kraft som handlar om moden. En ytterligare koppling gjordes ovan 
också till en nyvunnen frihet från en tidigare tvingande kraft, i det här fal
let lagstiftningen. Vi pointerar dock att lagstiftningen idag utgör en betyd
ligt mindre tvingande kraft än tidigare. 

Det reformativa agendasättandet skapar en lärandesituation präglad av 
stor osäkerhet. Flera av indikatorerna på det reformativa bidrar till att 
skapa en osäker situation. De valda projekten är ofta nya för aktörerna i 
organisationerna (hög nyhetsgrad), de har otydliga kopplingar till upplev
da problem (lösningsdrivna), de är abstrakta till sin tekniska karaktär (idé
fokus) och de är slutligen framtidsinriktade (proaktiva). Det är då ingen 
slump att man lär sig genom att följa andra exempel (iakttagelse), antingen 
det är andra kommuner eller andra exempel. Genom att det är nya projekt 
det är frågan om kommer också moden att spela en viktig roll som likfor
mande kraft. 

Adaptivt agendasättande hänger samman med erfarenhet som lärande
mekanism. Det erfarenhetsbaserade lärandet kopplades, för de tekniska 
konsultföretagen, till en tendens att agera utifrån historiska mönster, enligt 
en etablerad tradition för att hantera lågkonjunkturer. När det gäller de iso
morfa krafterna kan en ytterligare iakttagelse göras. Företagen tvingas 
anpassa sig på grund av rådande konjunkturer och i den meningen finns en 
tvingande påverkan. 
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Indikatorerna på det adaptiva agendasättandet stödjer sambanden med 
lärandemekanismer och lärandeprocesser. Det erfarenhetsbaserade lärandet 
kan kopplas till tendensen att agera reaktivt utifrån de problem man upp
lever (problemdrivet), att bygga upp projekten kring konkreta åtgärder och 
att söka projekt med låg nyhetsgrad. Inom branschen utvecklas det väl 
beprövade sätt att hantera de problem man upplevt i den rådande lågkon
junkturen. 

Splittrad agendatolkning kopplades ovan till den normativa isomorfis-
men och de svaga professionella grupperingar som finns i kommunerna. Det 
finns ingen enhetlig yrkesrelaterad gruppering som genomsyrar hela 
organisationen. Den centrala lärandemekanismen när det gäller agenda-
tolkningen i kommunerna blir istället de olika referensgrupper som enskil
da och grupper av aktörer identifierar sig med. 

Karaktäriseringen av den normativa isomorfismen i termer av svaga 
professionella grupperingar stöds av de indikatorer som användes på det 
splittrade agendatolkandet. Kommunerna präglades av heterogena före
ställningar mellan olika aktörsgrupper, distans till ledningen och av att pro
jekten utvecklades successivt under genomförandet. Lärandet sker i det fal
let genom den referensgrupp man identifierar sig med. De olika grupperna 
samlas kring de föreställningar som präglar just den gruppen, antingen det 
handlar om föreställningar kopplade till de aktuella omorienteringspro-
jekten eller mer allmänna föreställningar t.ex. kring ledningen eller det egna 
arbetet. 

Samlad agendatolkning finner vi i de tekniska konsultföretagen och det 
går tillbaka på den normativa kraft som handlar om en stark professionell 
gruppering som präglar hela organisationen. I det här fallet är det tekni
kerna som yrkesgrupp som präglar det samlade agendatolkandet. Motsva
rande lärandemekanism har vi valt att kalla lärande via yrkesgrupp. 

Yrkesgruppen som lärandemekanism hämtar sin styrka från teknikerna 
som stark professionell grupp. Indikatorer som användes för att beskriva det 
samlade agendatolkandet var homogena föreställningar vilket är typiskt för 
en stark professionell grupp som präglar en organisation. Vidare fanns en 
närhet till ledningen, en ledning som man innesluter i den egna professionen. 

De institutionella betingelser de tre isomorfa krafterna är uttryck för ska 
dock inte tolkas som några ovillkorligen styrande diktat som närmast deter
ministiskt styr de enskilda organisationerna. Samtidigt som en stark 
branschtradition kan verka styrande på den enskilda organisationen ska vi 
inte glömma att traditionen byggs upp och bevaras av att organisationer är 
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med och skapar den. På samma sätt kan man argumentera även för de andra 
isomorfa krafterna. Så får t.ex. ett organisationsmode sin styrka av att 
enskilda organisationer i någon mening väljer att följa det. Det är därmed 
frågan om ett dubbelriktat samband mellan fält och enskild organisation. 

När vi talar om organisatoriska fält som skapar institutionella beting
elser i form av de tre isomorfa krafter som analyserats här är det närmast 
fråga om en social konstruktion. De studerade organisationsledningarna är 
med om att bygga upp det vi här beskriver som institutionella betingelser. 
Någon kausalitet i en striktare bemärkelse finns därmed inte mellan insti
tutionella betingelser och lärandekulturer. 

De tre isomorfa krafter går heller inte att fullt ut isolera från varandra. 
Så ligger t.ex. den normativa och den härmande isomorfismen nära varan
dra. När det t.ex. gäller den starka branschtraditionen bland de tekniska 
konsultföretagen, som skapar ett härmande beteende, går detta också att 
koppla till den starka professionella grupp som dominerar företagen. Tra
ditionen förmedlas därmed via utbildningar, branschtidskrifter, personliga 
kontakter och andra yrkesrelaterade källor. Den starka professionella 
gruppen i de tekniska konsultföretagen räcker dock inte för att förstå lik
riktningen. Där menar vi att traditionsbegreppet kan bidra. 

Vi har så här långt kunnat konstatera ett starkt samband mellan insti
tutionella betingelser och den specifika lärandekultur som utvecklas i två 
organisatoriska fält (studerat genom tre organisationer i respektive fält). 
Hur påverkar då dessa samband det lärande som uppstår i de enskilda orga
nisationerna. En vidare koppling kan nu göras tillbaka till kapitel nio och 
resonemangen kring karaktäristiska lärandeprocesser i de två grupperna av 
organisationer. 

Kapitel 9 avslutades med en beskrivning och analys av tre karak
täristiska lärandeprocesser i de två grupperna av organisationer. Vi ska här 
pröva om dessa lärandeprocesser kan kopplas samman med resonemangen 
i föreliggande kapitel. Den teoretiska grundtanken är att de karaktäristiska 
lärandeprocesserna utgör en brygga mellan lärandemekanismerna som ver
kar när det gäller agendasättande och -tolkning. 

Det organisatoriska lärandet i de tekniska konsultföretagen är, under 
den studerade tidsperioden och i d e studerade företagen, inriktat mot tra
ditionsbevarande. Traditionsbevarandet utgör en homogeniserande brygga 
mellan erfarenhet och yrkesgrupp som lärandemekanismer, och därmed 
också mellan det adaptiva agendasättandet och det den samlade agenda-
tolkningen. 
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I lite mer målande termer lär man sig i organisationerna (både bland 
företagsledningarna och bland de anställda) att värna om den egna organi
sationen och inte minst den egna professionen. Man avyttrar artfrämman
de verksamheter, satsar på kärnverksamheten och hyllar traditionella vär
den som sparsamhet och tekniskt kunnande. 

I kontrast till denna enhetliga bild i de tekniska konsultföretagen upp
visar kommunerna en mer splittrad bild. Det organisatoriska lärandet i d e 
tre studerade kommunerna präglas under perioden av oklara tolkningspro
cesser och konflikter mellan olika intressen i organisationerna. Både tolk
ningsprocesserna och konflikterna blir en naturlig följd av de lärandeme-
kanismer som är framträdande, dvs. iakttagelse och referensgrupp. 

Både ledningen och de övriga referensgrupper som finns i kommunerna 
har ett behov av att fylla de radikala, och ofta otydliga och abstrakta, pro
jekten med ett innehåll, dvs. att tolka dem. Samtidigt skapar de olika intres
sena, utbildningsbakgrunderna och yrkeserfarenheterna i de olika referens
grupperna en grund för konflikter. Typiskt för det organisatoriska lärandet 
i kommunerna blir därför dessa tolkningsprocesser och konflikterna mellan 
olika grupper (i första hand mellan ledningen i vi d bemärkelse och arbets
enheter). 

I figur 27 nedan sammanfattas resonemangen i detta avsnitt i en över
gripande modell. I modellen indikeras sambanden mellan de olika isomor-
fa krafter som iakttagits empiriskt och lärandemekanismerna vid agenda-
sättande/-tolkning med hjälp av heldragna streck. Denna modell är ett kon
centrerat svar på ursprungsproblemet hur uppstår organisatoriskt lärande 
under olika institutionella betingelser. Samtidigt utgör den också en bild av 
det teoriförslag som formulerats i detta kapitel och svarar därmed upp mot 
det övergripande syftet att skapa en teoretisk förståelse över hur organisa
toriskt lärande uppstår. 

Är då den ursprungliga gåtan löst? I enlighet med idéerna om lokala teo
rier har vi funnit mönster som ger en förståelse för villkoren för organisa
toriskt lärande i de två studerade grupperna av organisationer. Mot bak
grund av de tre formerna av isomorfism som iakttagits har vi funnit fyra 
verksamma lärandemekanismer i anslutning till agendasättande och agen-
datolkning. Detta har också kunnat kopplas till karaktäristiska lärande
processer i var och en av grupperna. 

Kan då detta lokala teoretiska perspektiv appliceras på andra grupper 
av organisationer? Ett allmänt svar på detta är ja, men att lärandemekanis
merna kan vara några andra. Vi menar att agendasättande och agenda-
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Tradition Moden 
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Yttre förutsättningar 
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Lärandemekanismer 
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bevarande 

REFERENSGRUPP 

IAKTTAGELSE 
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konflikt 

Starka Svaga 

Professionella grupperingar 

Normativ isomorfism 

Figur 27. Hur uppstår organisatoriskt lärande - ett försök till syntes. 

tolkning, som principiella processer, kan återfinnas i a lla grupper av orga
nisationer. Det som skiljer sig mellan olika grupper är istället innehållet i de 
två kulturella processerna, dvs. det vi i de aktuella grupperna rubricerat 
reformati vt m.m., samt de lärandemekanismer och lärandeprocesser som 
kan kopplas därtill. 
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De teoretiska grundbegrepp som använts torde därför vara överförbara 
på andra organisatoriska fält. I den meningen finns det generella drag i 
modellen ovan. Däremot är det konkreta innehållet i modellen i t ermer av 
isomorfa krafter, lärandemekanismer och lärandeprocesser intimt koppla
de till de studerade organisationerna och således ej generellt överförbara. 
Frågan om överförbarhet till andra grupper av organisationer kommer att 
behandlas vidare i nästa kapitel. 

1 D et finns dock flera exempel på kommuner som infört liknande system, t.ex. Vaxholm och 
Täby. 
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Några vidare teoretiska förslag 
och fortsatta forskningsfrågor 11 

I föregående kapitel presenterades en empiriskt grundad teori över organi
satoriskt lärande - hur det uppstår och påverkas av institutionella beting
elser. Teorin har, i det formulerade och prövade skicket, karaktären av 
"middle-range" teori (Pinder & Moore, 1979). Teorin är utvecklad ifrån ett 
avgränsat empiriskt fält, och gäller, som den formulerats, endast detta fält. 
Den fallstudiebaserade undersökningsmetod som använts medger heller inte 
ett direkt generaliserande från det empiriska materialet. I den kvalitativa, 
fallstudiebaserade formen kan vi istället tala om att den teori som genere
ras kan ha mer eller mindre god överförbarhet. 

Karaktären av "middle-range" teori märks inte minst på att de klassifi
ceringar som gjorts endast gällt de två grupperna av organisationer. Ansat
sen har därvidlag varit taxonomisk, där de olika klassificeringarna genere
rats på empiriska grunder, utifrån det givna materialet. I detta kapitel ska 
denna empirinära teorigenerering lämnas för ett mer teoretiskt resonemang 
om utvecklade klassificeringsscheman. 

Ett försök ska här göras att presentera ett mer komplett klassificerings
schema över olika lärandekulturer, där de två tidigare ingår som två av flera 
tänkbara. Den taxonomiska, eller empirigrundade, ansats som användes tidi
gare ska här ersättas av en typologisk ansats, där typer genereras på be
greppsliga grunder. De typer som då genereras ska betraktas som tentativa, 
vilket i det här fallet betyder att de inte är empiriskt prövade. 

De idealtyper som genereras i den typologiska ansatsen kommer, inte 
minst när det gäller komplexa fenomen som lärandekulturer, alltid att skil
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ja sig från det enskilda empiriska exemplet. Idealtypens roll är heller inte att 
vara en naturtrogen empirisk avbildning. Den fyller snarare rollen att peka 
på stiliserade och utmärkande egenskaper hos fenomenet. En sådan typo
logi kan tjäna som utgångspunkt för fortsatta forskningsinsatser inom 
området organisatoriskt lärande. 

Utgångspunkten för denna utvecklade typologi är den distinktion som 
tidigare gjorts mellan fältrelaterat och internt meningsskapande. Det refor
mativa och adaptiva fältrelaterade meningsskapandet ska här kompletteras 
med ytterligare två former. På samma sätt ska det splittrade och samlade 
interna meningsskapandet kompletteras med två typer. 

De olika kombinationer av fältrelaterat och internt meningsskapande 
som då kan teoretiskt bildas skulle ge sexton möjliga lärandekulturer. Vi ska 
se nedan att endast ett mindre antal kombinationer är plausibla och att de 
flesta av de sexton kombinationerna av olika anledningar inte är rimliga. 

Fältrelaterat meningsskapande - en utvecklad typologi 

I föregående kapitel genererades empiriskt en klassificering av de två läran-
dekulturerna. Utifrån den övergripande indelningen i s tabila och instabila 
fält karaktäriserades det kommunala fältet som reformativt, och konsult
fältet som adaptivt. Denna klassificering i två typer väcker frågan om det 
går att, teoretiskt, härleda fler typer. I detta avsnitt ska en sådan utvecklad 
typologi presenteras och diskuteras. Det ska då pointeras att typologin 
endast är tentativ och därmed inte i alla delar täcks av det empiriska materi
alet. I ett följande avsnitt diskuteras också möjligheterna att skapa en 
utvecklad typologi över det interna meningsskapandet. 

Vi har här att göra med två organisatoriska fält där organisationerna är 
utsatta för hårda ekonomiska krav - i båda fallen talar man om en ekono
misk kris (även om det ekonomiska tänkandet är mest utvecklat i de tek
niska konsultföretagen). Hur ska man då förklara att det ena fältet är sta
bilt och snarast sluter sig, medan det andra fältet är instabilt och öppet för 
nya, radikala lösningar? Det tycks som om starka, organisatoriska fält kan 
utvecklas i två diametralt olika riktningar. Starka homogeniserande kraf
ter skapar i det ena fallet stabilitet och i det andra fallet instabilitet (se fig. 
28 nedan). 

I båda fallen - stabila och instabila fält - bidrar fälten till ett konformt 
handlande och homogena föreställningar när det gäller vilka omoriente-
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ringsprojekt som initieras i organisationerna. I båda fallen är det, i DiMag-
gio & Powells (1983) terminologi, frågan om isomorfa krafter som gör 
organisationerna i fältet mer lika varandra. I det ena fallet leder dock de 
homogeniserande krafterna till att nya system av föreställningar tränger in 
i fältet, medan de i det andra fältet konserverar och förfinar ett etablerat 
system av föreställningar. Det går, metaforiskt, att tala om ett de starka fäl
tens janusansikte. 

Starka 
organisatoriska falt 

Homogeniserande krafter i fältet 

Stabila system Instabila system 
av föreställningar av föreställningar 

Figur 28. De organisatoriska fältens janusansikte 

Denna teoretiska slutsats - att starka organisatoriska fält kan utvecklas i 
två olika riktningar - väcker flera frågor. Det finns, på ytan, en motsägelse 
mellan tanken på homogeniserande krafter i fältet och instabilitet. Instabi
liteten borde, teoretiskt, öka förutsättningarna för den egna organisationen 
att fritt välja nya omorienteringsprojekt. Beskrivningarna av de tre kommu
nala organisationerna visar att man snarare söker likhet. Denna skenbara 
motsägelse ska diskuteras nedan. 

Går det då att göra en bedömning av förutsättningarna för lärande uti
från denna klassificering av fält som stabila/instabila? Det är tveklöst så att 
det instabila fältet inrymmer större förändringar av etablerade system av 
föreställningar - i det här fallet en föreställningsmässig förändring från 
byråkrati till marknad. Om syftet är att skapa förutsättningar för ett mer 
transformerande lärande torde det instabila fältet erbjuda bättre möjlighe
ter än det stabila. Det sker dels genom att fler lösningar figurerar i fältet, 
men också genom att de konserverande krafterna, åtminstone bland organi
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sationsledningarna i fältet, är svagare (det är accepterat att byta system av 
föreställningar). Det är dock inget självändamål i e tt fält att skapa instabi
litet som är förknippat "double-loop" lärande. Kanske är det så att det 
kommunala fältet behöver mindre av nya radikala lösningar, och mer av de 
tekniska konsulternas målmedvetna rationaliseringsarbete. Det kan vara i 
högsta grad funktionellt att förfina etablerade sätt att tänka, inte minst om 
de baseras på beprövade erfarenheter hos flera aktörer i fältet. 

När det gäller de tekniska konsultföretagen kan vi på samma sätt fun
dera över i vilken utsträckning det skulle ha varit mer funktionellt att pröva 
mer djärva organisationslösningar. De allra senaste ekonomiska kvartals-
och halvårsrapporterna från de tekniska konsultföretagen tyder t.ex. på att 
man lyckats överleva den ekonomiska krisen, utan radikala förändringar av 
det etablerade systemet av föreställningar. Frågan är dock om de tekniska 
konsultföretagens sätt att hantera den ekonomiska krisen varit funktionellt 
sett ur ett längre perspektiv. Har det gjort företagen bättre rustade att möta 
framtida hot, eller har det befäst tron på att det etablerade sättet att arbeta 
är det bästa? De empiriska analyserna tidigare visar att man mycket tydligt 
reagerar på yttre händelser, och att man därigenom hjälpts av det förbätt
rade konjunkturläget på bygg- och framförallt anläggningssidan. 

Annorlunda uttryckt ger det empiriska materialet underlag för slutsatsen 
att ett instabilt fält är gynnsamt för uppkomsten av ett lärande av "double-
loop" typ. Studien svarar dock inte på frågan om det är funktionellt i någon 
mening att bevara respektive transformera föreställningar i et t visst fält. 

Klassificeringen av det kommunala fältet som instabilt sker relativt det 
andra fältet. Jämfört med konsultfältet är det kommunala fältet mer insta
bilt. Det innebär analogt att det kommunala fältet relativt andra fält kan 
visa sig vara mer stabilt, på samma sätt som konsultfältet kan visa sig vara 
mer instabilt. Denna relativitet väcker frågor om det går att utveckla klas
sificeringen och finna fler former än den reformativa och den adaptiva. 

När det gäller föreställningsmässigt stabila fält går det att tänka sig fall 
där man saknar konsultfältets adaptiva inställning. Det adaptiva draget 
antyder att man i fältet är beredd att möta förändringar i omgivningen med 
olika former av åtgärder. Teoretiskt går det att tänka sig fall där man sak
nar denna adaptiva förmåga och möter omgivningsförändringar med en 
mer rigid, eller konservativ inställning. 

Det är viktigt att återupprepa att stabiliteten i föreställningar i fallet med 
de tekniska konsultföretagen inte på något sätt utesluter att man genomför 
omfattande omorienteringsprojekt. Poängen är snarare att adaptiviteten 
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bygger på beprövade erfarenheter. Man är stabil i sina responser till yttre 
förändringar. Där den konservativa typen kan sägas utgöra ett icke-läran-
de, utgör den adaptiva snarare ett "single-loop" lärande. I stimulus-respon-
stermer befinner sig de tekniska konsultföretagen i en situation där man 
använder samma eller modifierade responser på stimulisituationer man 
upplevt tidigare (konjunkturnedgångar). Man lär sig av tidigare erfaren
heter vilka responser som fungerar och vilka som inte fungerar. 

I fallet med föreställningsmässigt instabila fält klassificerade vi det kom
munala fältet som reformativt. Det reformativa draget pekade då på en situ
ation där man i fältet försöker ändra ett etablerat sätt att tänka. Två alter
nativa system av föreställningar står då mot varandra. Instabiliteten upp
står här genom att organisationsledningarna, och andra aktörer i fältet, på 
ett proaktivt sätt försöker transformera föreställningar. 

Teoretiskt kan man också tänka sig en annan form av instabilitet i e tt 
fält, nämligen om grundförutsättningarna för verksamheten i fältet rycks 
undan. Det kan t.ex. handla om en etablerad teknologi som genom uppfin
ningar blir obsolet. Ett välkänt sådant exempel var när mekaniska kalkyla
torer ersattes av elektroniska, och företagen i en hel bransch var tvungna 
att ändra föreställningar. I det kommunala fältet kan de stora kommun
sammanslagningarna sägas ha varit en sådan situation. Fält som befinner 
sig i en sådan situation kallar vi här generativa. 

Skillnaden mellan det reformativa och det generativa fältet ligger i de 
krafter som gör fälten föreställningsmässigt instabila, samt vilka frihets
grader man har i den enskilda organisationen. I det reformativa fältet är fri
hetsgraderna större, dvs. tvånget att starta radikala omorienteringsprojekt 
är mindre. Det är i större utsträckning organisationsledningarna själva som 
bidrar till instabiliteten. I det generativa fältet är det yttre krafter (lagstift
ning, teknologi, ekonomiska faktorer m.m.) som gör fältet instabilt. Fri
hetsgraderna är också mindre än i det reformativa fältet. De negativa konse
kvenserna av att inte genomföra radikala omorienteringsprojekt och ändra 
föreställningar, blir större. 

Vi skulle då ha fyra tentativa former av fältrelaterat meningsskapande 
som skiljer sig åt när det gäller den övergripande klassificeringen som sta
bila respektive instabila. I nedanstående figur sammanfattas grunddragen i 
dessa fyra tentativa typer. 

Här kan vi också finna en, bland flera, tentativa förklaringar till varför 
kommunerna, i det reformativa fältet, har svårigheter att skapa ett starkt 
organisatoriskt lärande. En hypotes skulle då kunna vara att man i det 
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Konservativ 
- fixa föreställningar 
- inga reaktioner på yttre händelser 
- tradition 

STABILA FÄLT 
Adaptiv 
- modifieringar av föreställningar 
- anpassning till yttre händelser 
- tidigare erfarenheter 

INSTABILA FÄ LT 

Reformativ 
- försök att byta system 

av föreställningar 
- modeprocesser 

Generativ Grad av 
- gamla systemet av före- föränder-

ställningar obsolet föreställ 
- radikala förändringar av ningar 

förutsättningar 

Figur 29. Fältrelaterat meningsskapande- fyra tentativa typer. 

reformativa fältet saknar det starka tryck på förändring av föreställningar 
som karaktäriserar det generativa fältet. Empiriska data från de verksam
hetsnära nivåerna i kommunerna tyder också på att man inte alltid inser 
nödvändigheten i de aktuella förändringarna. Man har svårt att se kopp
lingarna mellan problem och lösningar. 

Problemen med att konkretisera omorienteringsprojekten tyder också 
på att ledningsnivåerna har problem i detta avseende. Reformerna bygger 
då på förhoppningar om att svåra problem ska kunna lösas med de aktuel
la projekten. I detta ligger dock ingen nödvändighet eller tydlig kausalitet. 
Detta märks inte minst på den politiska diskussionen där det finns stora 
skillnader mellan borgerliga och socialistiska politiker vad gäller inställ
ningen till de former av marknadslösningar som genomförs i de tre kommu
nerna. Det förtjänas att påpekas att de aktuella förändringsprojekten alla 
genomförs under borgerliga majoriteter. 
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Internt meningsskapande - en utvecklad typologi 

På samma sätt som med stabiliteten i föreställningarna i de bägge fälten kan 
graden av symmetri i det interna meningsskapandet beskrivas som relativ. 
Det interna meningsskapandet i kommunerna är då mer asymmetriskt rela
tivt de tekniska konsultföretagen. Det går att tänka sig fall där asymmetrin 
är betydligt högre än i kommunerna, liksom det kan finnas fall som är mer 
symmetriska än de tekniska konsultföretagen. 

De två grupper av organisationer som studerats i detta arbete skiljer sig 
från varandra med avseende på hur meningsskapandet ser ut internt. De 
tekniska konsultföretagen visar upp ett betydligt mer symmetriskt menings-
skapande än kommunerna. För det första är föreställningarna kring de 
genomförda omorienteringsprojekten betydligt mer homogena än fallet är 
i kommunerna. För det andra finns också en betydligt större närhet mellan 
de olika aktörsgrupperna, på olika hierarkiska nivåer, vilket bl.a. visar sig 
i en större stolthet inför företaget och en större tilltro till ledningen. 

Det är samtidigt viktigt att lyfta fram att man i de tekniska konsultföre
tagen byggt upp decentraliserade, geografiskt baserade organisationsstruk
turer. De olika dotterbolagen, eller affärsområdena ges en stor frihet, vilket 
också märks ute på lokalkontor och filialkontor. Den stora symmetrin i 
meningsskapandet kan därmed inte sägas uppstå som ett resultat av en cen
traliserad styrning. 

Det finns en frihet för dotterbolag och andra nivåer att utveckla före
ställningar som gör att det samlade meningsskapandet bör skiljas från en 
situation av hegemoniskt meningsskapande, där symmetrin i meningsska
pandet formas av en hård styrning. Ett exempel på organisationer där det 
interna meningsskapandet karaktäriseras av hegemoni är vissa religiösa, 
fanatiska grupper. Det är i extremfallet frågan om organisationer som är 
mycket toppstyrda och där medlemmarna hyser en närmast fanatisk tilltro 
till ledningens ord. Meningsskapandet är i det fallet enkelriktat och går från 
ledning ut till medlemmar. 

Det samlade meningsskapandet karaktäriseras av en närhet mellan de 
olika nivåerna i organisationerna och en ömsesidig respekt mellan verk
samhet och ledning. Meningsskapandet är här mer dubbelriktat och karak
täriseras av god kontakt mellan de olika organisatoriska nivåerna. 

Går vi sen över till det asymmetriska meningsskapandet saknas homo
geniteten i föreställningarna. Det splittrade meningsskapandet karaktärise
ras av att olika aktörsgrupper bygger upp föreställningar kring de aktuella 
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omorienteringsprojekten, föreställningar som både innehålls- och inställ-
ningsmässigt kan avvika från ledningens. Det är viktigt att påpeka att de 
olika grupperna ofta uppvisar en homogenitet i föreställningar inom grup
pen. Kommunerna kan då sägas bestå av tämligen distinkta aktörsgrupper. 

Det går dock att tänka sig fall där meningsskapandet internt är ytterli
gare asymmetrisk. En sådan situation skulle kunna kallas anarkistisk. Skill
naden gentemot det splittrade meningsskapandet är här även homogenite
ten inom grupper bryts upp. Osäkerheten blir här betydligt större kring 
vilka föreställningar som olika aktörer har i organisationen. 

Det anarkistiska meningsskapandet är karaktäristiskt för organisa
tioner som hamnat i djup kris, och där etablerade normer förlorat sin kraft 
(Månsson &c Sköldberg, 1983). Inom organisationen saknas enande krafter 
och nya fraktioner och koalitioner avlöser varandra. 

Hegemonisk 
- Homogena föreställningar 
- Centraliserad styrning 

SYMMETRISK 
Samlad 
- Homogena föreställningar 
- Decentraliserad styrning 
- Närhet mellan nivåer 

Splittrad 
- Heterogena föreställningar 

mellan nivåer, men homo
gena inom aktörsgrupper 

- Distans mellan ledning och 
verksamhet 

ASYMMETRISK 
Anarkistisk 
- Heterogena föreställningar 

Grad av 
hetero-
genitet i 
föreställ
ningar 

mellan nivåer & i nom 
aktörsgrupper 

- Svag styrning 

Figur 30. Internt menings skapande- fyra tentativa typer 
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Vilka kombinationer är tänkbara - olika lärandekulturer 

Det ska pointeras att både ovanstående typologi, samt den typologi över det 
fältrelaterade meningsskapandet som presenterades i föregående avsnitt, är 
tentativa. De är inte induktivt-empiriskt genererade, utan snarare deduk-
tivt-teoretiskt grundade. Visst empiriskt stöd har de två typologierna genom 
att de två studerade grupperna av organisationer går att placera in i t ypo
logierna. 

Diskussionen kring lärandekulturer inledningsvis i föregående kapitel 
visar att det fältrelaterade och det interna meningsskapandet har klara be
röringspunkter. Det innebär att villkoren för lärande formas av både det 
fältrelaterade och det interna meningsskapandet. Utifrån de två typologier 
som presenterats går det att, på ett teoretiskt plan, diskutera ytterligare 
samband. 

Det är t.ex. rimligt att anta att organisationer med ett hegemoniskt me-
ningsskapande internt också verkar i ett fält med ett konservativt menings-
skapande i fä ltet. Hegemonin internt i o rganisationerna blir då ett verktyg 
för att bevara föreställningar. Ett hegemoniskt internt meningsskapande 
kan också vara ett sätt att avskärma organisationen från omgivningen. I det 
fallet kan man tänka sig att fältet, i den utsträckning man överhuvudtaget 
verkar i et t fält, är svagt. I det fallet kan man tala om mycket ogynnsamma 
förutsättningar för organisatoriskt lärande, där både konservatismen och 
hegemonin verkar emot ett lärande. 

Ogynnsamt för lärande torde också ett anarkistiskt internt menings-
skapande vara, inte minst genom att spridningen av föreställningar i o rga
nisationen försvåras. Ett anarkistiskt meningsskapande skapar en proble
matisk situation oavsett hur det fältrelaterade meningsskapandet ser ut. 
Speciellt problematiskt torde det dock vara i situationer där fältet är statt i 
föreställningsmässig förändring, dvs. under ett reformativt eller generativt 
fältrelaterat meningsskapande. 

Andra teoretiskt möjliga kombinationer är betydligt mer gynnsamma 
för det organisatoriska lärandet. Så skulle t.ex. en kombination av ett refor
mativt eller generativt fält, och ett samlat internt meningsskapande, kunna 
utgöra en god grund för ett organisatoriskt lärande. Det under förutsätt
ning att den interna symmetrin inte innebär en ovilja till förändring. 

Ett intressant fall att studera är också fält som befinner sig i en genera
tiv situation. Vilken typ av internt meningsskapande ger i det fallet de gynn
sammaste förutsättningarna för ett organisatoriskt lärande? 
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Hur öka det organisatoriska lärandet - normativa 
slutsatser av studien. 

Resonemanget i föregående kapitel om fyra delvis skilda lärandemekanis-
mer - lärande genom iakttagelse, lärande genom tidigare erfarenhet, läran
de via yrkesgrupp och lärande via referensgrupper - leder ganska naturligt 
över till mer normativa slutsatser. Exemplen på lyckat lärande i de sex fal
len, men också exemplen på hinder mot lärande (t.ex. i form av de tre loo-
perna som avslutade kapitel nio) väcker frågor om vad man kan göra för 
att stödja det organisatoriska lärandet i praktiken. Vi ska i detta avsnitt dis
kutera några normativa slutsatser som kan dras av studien. Dessa norma
tiva slutsatser ska ses som förslag snarare än belagda handlingsvägar. 

Den kanske viktigaste normativa slutsatsen som kan dras av studien 
handlar om att öka förståelsen för att ett väl fungerande organisatoriskt 
lärande måste koppla samman internt och fältrelaterat meningsskapande. 
Att ett bristande samspel mellan de bägge delarna försvårar ett organisato
riskt lärande visas tydligast i de kommunala organisationerna. Man har där 
en väl uppövad förmåga att fånga upp nya idéer och lära genom iakttagel
se. Detta paras dock inte med ett lika starkt internt meningsskapande. Tolk
ningen av agendan försvåras där av den splittrade referensgruppsstrukturen. 

För kommunerna är det därför av stor vikt att man stärker förmågan 
att skapa ett mer enhetligt meningsskapande vertikalt i organisationerna. 
Jämfört med de tekniska konsultföretagen är man i kommunerna mer otyd
liga vad gäller syften, metoder och önskade resultat i samband med att man 
startar omorienteringsprojekt. I flera av fallen har man skjutit beslut fram
för sig vilket skapat osäkerhet ute i organisationerna. Man har också ändrat 
inriktning på projekten under resans lopp, vilket också gjort det interna 
tolkningsarbetet mer komplicerat. Till detta ska också läggas ledarskaps
problem där många mellanchefer, arbetsledare och liknande känt sig osäk
ra på vad förändringarna egentligen går ut på, och vad som därvid förvän
tas av den egna enheten. Detta har lett till en ibland passiv inställning till 
ledningens initiativ. 

Omvänt kan de tekniska konsultföretagen sägas sakna kommunernas 
väl uppövade förmåga att fånga upp nya idéer och transformera dessa till 
omorienteringsprojekt. Man utnyttjar därmed inte den lärandepotential 
som ligger i den homogena interna tolkningsstrukturen. Där kommunerna 
närmast bör stärka det interna meningsskapandet bör därför de tekniska 
konsultföretagen stärka det fältrelaterade. 
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En andra viktig normativ slutsats handlar om agendasättandet och de 
lärandemekanismer som förknippas med detta. En väg för de tekniska kon
sultföretagen att skapa en förnyelse kan vara att öka förmågan till lärande 
genom iakttagelse. Inspiration kan därvid hämtas från andra fält än det egna. 
Utmaningen för det organisatoriska lärandet ligger i det fallet att komma bort 
ifrån tendensen att söka lösningar på problem i tidigare erfarenheter. 

För kommunerna ligger utmaningen snarare i motsatsen, nämligen att 
öka förmågan att lära av tidigare gjorda erfarenheter. Det finns en stark ten
dens att lämna det tidigare bakom sig och inte lära av gjorda erfarenheter. Det 
märks inte minst på tendensen att välja djärva omorienteringsprojekt, som 
står i stark kontrast till etablerade föreställningar. Det märks också i retori
ken där man ofta förhåller sig starkt kritiskt till hur man agerat tidigare. 

Problemen med de disparata tolkningar som förekommer bland olika 
aktörsgrupper kan också hanteras genom att ledningen väljer en mer erfa-
renhetsbaserad väg. Därmed skulle mer tid kunna ges för implementering 
av omorienteringsprojekten. Det är ingen tvekan om att många aktörer 
känner en frustration inför hastigheten med vilka nya omorienteringsidéer 
ersätter gamla. Inte minst på mellanchefsnivåer förekommer utsagor där 
man är kritisk mot förändringshastigheten. 

Den normativa slutsats som kan dras handlar i båda lärandekulturerna 
om att försöka använda andra lärandemekanismer när det gäller agenda
sättandet. Det ska dock framhållas att det inte är något självändamål att 
bryta med etablerade system av föreställningar. Det adaptiva agendasät
tandet kan mycket väl vara ett verksamt sätt att agera om det inte krävs mer 
radikala förändringar av föreställningar. 

Fortsatt forskning 

Varje forskningsfråga inrymmer med nödvändighet avgränsningar från 
andra tänkbara frågor. Inte minst när det gäller forskningsfält i snabb 
utveckling finns det alltid en mängd frågor som inte besvaras inom ramen 
för en studie av denna typ. Vissa tänkbara frågor ligger nära den egna stu
dien och förtjänar därför att omnämnas även om de inte besvaras. I detta 
avslutande avsnitt ska tre sådana frågor diskuteras kort. 

De frågor som diskuteras nedan är ett resultat av den metodmässiga 
design som valts i studien. Genom den undersökningsmetod som valts och 
de urval som gjorts blir vissa frågor svåra att besvara. 
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Fylla i övriga tänkbara typer av lärandekulturer empiriskt 

Organisatoriskt lärande är ett forskningsområde som, med nödvändighet, 
måste präglas av ett empiriskt arbetssätt. Teoretiska konstruktioner av 
lärande har därför ett begränsat värde om de inte kan prövas empiriskt. En 
uppenbar forskningsfråga, som föranleds av de teoretiska diskussionerna i 
detta kapitel, är då om det går att empiriskt finna ytterligare typer av läran
dekulturer, förutom de två som studerats här. 

Denna forskningsfråga går att närma sig på olika sätt. Ett första an
greppssätt är att induktivt söka nya typer. Det kräver dock ett större urval 
av organisatoriska fält för att ge resultat som är generaliserbara. Det gäller 
oavsett om studien genomförs med kvalitativa eller kvantitativa metoder. 
Nackdelen är att det större urvalet nödvändiggör grundare studier av varje 
enskilt fält. 

Ett andra angreppssätt är att, utifrån en förstudie, välja ut fält som illus
trerar andra typer av lärandekulturer. Jämfört med det föregående angrepp
sättet ger det ingen statistiskt godtagbar generaliserbarhet. Fördelen är att 
det går att genomföra fortsatt djupa studier av det enskilda fältet, vilket ger 
trovärdigare bilder av det enskilda fältet. 

Forskningsfrågan tydliggör ett dilemma som diskuterats tidigare i 
metodkapitlet. Studiet av organisatoriska fält ligger i gränslandet mellan ett 
organisatoriskt och ett interorganisatoriskt perspektiv. Dilemmat handlar 
om den avvägning som måste göras mellan noggrannheten i beskrivningen 
av den enskilda organisationen och antalet fält som studeras. 

Eftersom vi talar om organisatoriskt lärande är den enskilda organisa
tionen ett givet studieobjekt. Ju djupare studie av den enskilda organisatio
nen som görs desto mindre blir möjligheterna att studera ett större antal 
fält. Omvänt minskar möjligheterna att beskriva den enskilda organisatio
nen om antalet fält ökas. 

I anslutning till den metodmässiga uppläggning som valts i d etta arbe
te, med djupare fallstudier i ett mindre antal organisationer och få fält, för
ordas därför det senare angreppssättet. Denna studies resultat torde vara 
lättare att överföra om man väljer en liknande metodmässig design. 

Longitudinell studie av internt meningsskapande 

Den föregående forskningsfrågan behandlade klassificeringen i olika läran
dekulturer och hur fler typer skulle kunna säkerställas empiriskt. En ytter
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ligare forskningsfråga handlar om att öka förståelsen för de olika processer 
som ryms inom ramen för ett organisatoriskt lärande, och då framförallt 
kring det interna meningsskapandet. 

Dessa processer har i denna studie beskrivits och analyserats ur ett 
begränsat tidsperspektiv. Intervjuerna har gjorts inom loppet av en 8-måna-
dersperiod. Ett metodmässigt alternativ till denna statiska metoddesign 
vore att genomföra en longitudinell studie av ett antal omorienteringspro-
jekt, alltifrån de första initiativen till projektets terminering. 

Därigenom skulle beskrivningen av både det fältrelaterade och det inter
na meningsskapandet bli dynamisk. Möjligheterna att beskriva förändring
ar i föreställningar på ett mer detaljerat sätt skulle då öka betydligt. Det skul
le t.ex. gå att spåra förskjutningar och omtolkningar över tiden i ett givet 
omorienteringsprojekt. Samtidigt försvårar det möjligheterna att studera 
flera fall samtidigt. Teorin kan ändock berikas genom att de processer som 
iakttagits i denna studie beskrivs utifrån det longitudinella perspektivet. 

En longitudinell studie skulle stärka den antropologiska vinkel som 
finns i detta arbete, framförallt vad gäller betoningen av lärandet som ett 
meningsskapande i organisationer. Möjligheterna att lära känna aktörernas 
föreställningar och förändringar i dessa ökas då om möjligheter ges att utfö
ra upprepade intervjuer med dem. 

En longitudinell studie skulle också ge möjligheter att studera små
grupper och vilka roller dessa spelar när det gäller att forma föreställning
ar. Inte minst i den reformativa-splittrade lärandekulturen har vi kunnat 
belägga förekomsten av interna gruppbildningar med specifika tolkningar 
av de aktuella omorienteringsprojekten. 

Vem sätter agendan och vilken roll spelar makt? 

En central lärdom i studien har varit kopplingarna mellan lärandet och fäl
tet. Flera av de teoretiska begrepp som genererats och behandlats i kapitel 
10 har handlat om interorganisatoriska förhållanden kopplade till det orga
nisatoriska fältet. Ett viktigt sådant begrepp var agenda och hur agendor 
sätts i organisatoriska fält. 

Det organisatoriska fältet och därmed också agendasättandet har här 
studerats utifrån de sex organisationerna. Ett alternativt tillvägagångssätt 
hade varit att mer förutsättningslöst studera fältet och alla de olika aktörer 
som verkar i det. Det skulle i fö religgande fall innebära att inte bara kom
muner och tekniska konsultföretag studeras, utan också konsultbyråer, 
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myndigheter, påtryckarorganisationer, intresseorganisationer, fackliga 
organisationer osv. 

En sådan metodmässig design skulle kunna ge ytterligare kunskap om 
hur föreställningar sprids i det organisatoriska fältet. Ett mer markerat 
fokus på fältet väcker också frågor om vem som sätter agendan. Här torde 
ett maktperspektiv kunna ge ytterligare teoretiska infallsvinklar. Vi har på 
flera ställen påpekat att föreställningar, t.ex. om lämpliga organisationsfor
mer, inte uppkommer av en slump. 

Det ligger t.ex. starka intressen bakom den våg av försök med olika for
mer av marknadslösningar som sveper över Sveriges kommuner. Vilka aktö
rer har intresse av att det sätts igång försök med beställar-utförarorganisa-
tion, kundvalssystem och liknande? Maktaspekten går ofta att fånga i fält 
där som genomgår snabba förändringar. Det går tämligen enkelt att isolera 
vilka aktörer som är bärare av de nya föreställningarna. I m er stabila fält, 
t.ex. i fallet med de tekniska konsultföretagen, är maktaspekten mer dold. 

Maktaspekten kan i det fallet sägas handla mer om vilka aktörer som 
har intresse av att ett visst system av föreställningar konserveras i fältet. 
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SUMMARY 

How do Organizations Learn? 

Many writers argue that organizational learning is a key issue in modern 
organizations. The learning organization is better prepared to meet the dif
ferent demands put by a rapidly changing environment. The learning orga
nization also utilizes the creative potential of employees. A basic conception 
in the literature is that the most important aspect of the learning process to 
consider is its outcome. Organizational learning is often equated with inno
vation, organizational change, adaptiveness and other positive outcomes. 

Less emphasis is put on the actual learning process or the conditions for 
learning. In this study we argue that organizational learning is influenced 
by institutional conditions in the organizational field the organization 
belongs to. It seems that organizations vary in their capacity to create orga
nizational learning depending on which organizational field they belong to. 

In some fields, organizations are dominated by a homogeneous group 
of actors which creates and reinforces conservative norms concerning chan
ge in the field (lawyers, health care etc.). Other fields are more apt to adapt 
to changing external conditions (the computer industry). A further group 
of fields is characterized by heterogeneous groups of actors in the organi
zations concerned (blue collar/white collar workers in manufacturing 
industries). All these features of different fields affect organizational lear
ning in the single organization in the field. 

In answer to the question of how organizational learning arises, we 
focus on the institutional conditions for learning in different organizational 
fields. Institutional conditions are described as isomorphic processes that 
influence organizations in a field. Following DiMaggio & Powell (1983), 
three such basic processes are identified - normative, mimetic and coercive 
isomorphism. Depending on the isomorphic processes that are at work in a 
field, different patterns of learning arise. 

A basic argument is that organizations learn, "horizontally", from other 
organizations in the field they belong to. Moreover, they also learn "vertically" 
in the single organization. The stronger the field, the stronger the influence on 
learning in the single organization, both in the horizontal and vertical sense. 

Organizational learning is here defined in terms of shared patterns of 
understanding in organizations. Learning thus occurs when these under
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standings change. The change in understandings can be, in the Argyris 8c 
Schön (1978) sense, single-loop or double-loop, depending on how radical 
the changes of understandings are involved. 

The purpose of the book is to develop a theoretical understanding of 
how organizational learning arises under different institutional conditions. 

The concept of alearning culture is used to capture the unique patterns 
of organizational learning in two organizational fields. By using the concept 
of learning culture, we emphasize the context of learning, rather than the 
results of learning or the cognitive learning process. In strong organizatio
nal fields a characteristic learning culture seems to develop, making the 
organizations in the field more similar in terms of learning processes. 

We use the concept to describe how shared understandings are created 
and spread among other organizations as well internally in the single orga
nization. Depending on the specific institutional conditions prevailing, this 
process of "diffusion" takes on different characteristics in different fields. 

In order to study learning cultures, that is the context of organizational 
learning, actual learning situations have to be identified. The empirical situ
ation studied here is large re-orientation projects carried through in six 
organizations representing two different organizational fields. 

Methodology 

Subjects 

Intensive case-studies were used to gather data on re-orientation projects in 
six organizations. The organizations were chosen from two different insti
tutional fields - municipal organizations and technical consultancy firms. 
The municipal organizations come from the public sector with a number of 
institutional conditions specific to that field. Compared to the technical con
sultancy firms, from the private sector, they work under different legal con
ditions, goals and financial incentives. 

The two fields also differ in terms of internal homogeneity in under
standings, interests, and educational backgrounds. In the technical consult
ancy firms there is a strong degree of homogeneity which has been formed 
through a strong professional group, i.e. engineers. In contrast, the munici
pal organizations can be categorized as heterogeneous. They are heteroge
neous in terms of understandings, interests and educational backgrounds 
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among politicians, unions, personnel and administrative personnel at diffe
rent levels. 

Data gathering 

The data gathered in the six organizations reflect different actors' subjective 
experience of re-orientation projects in their organization. Shared under
standings in the organization are detected by making interviews on all hie
rarchical levels, letting the respondents use their own language to describe 
the projects. The researcher is thus required to approach the respondents' 
subjective reality as communicated through language. 

Empirical data were gathered by in-depth interviews (1-2 hours), with 
respondents at all hierarchical levels in one division or branch of the orga
nization, including actors from the top level. Approximately 10-20 inter
views were undertaken in each organization depending on the organizatio
nal structure concerned (that is, the number of hierarchical levels). The 
interviews were semi-structured, following a list of areas to be covered 
during the interview. A total number of 80 interviews were conducted in the 
six organizations. 

The respondents were asked to describe different aspects of the re-ori
entation projects in the organization. The questions asked were open-
ended, in order to let the respondent use his or her own language to descri
be re-orientation projects. Four major areas were covered during each inter
view - the motives and goals of the project, the result and effects of the pro
ject, opinions of the ideas behind the project, and implementation of the 
project. Each interview was tape-recorded and transcribed shortly after the 
interview was conducted. 

Two Learning Cultures 

The two organizational fields - municipalities and technical consultancy 
firms - illustrate two fundamentally different learning cultures. In this sec
tion the two learning cultures are described briefly in terms of agendas set 
in the field, and interpreted in the single organization. The description of 
the learning cultures gives an understanding of how organizational learning 
arises in the two fields. 

The municipalities are described as reformative, with a strong tendency 
to change the current system of understandings in the field. The top-mana-
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gement of the municipalities have all adopted the "bold" ideas of market 
solutions, which are much in vogue in the field. The reform-ideas of mar
ket solutions stand in sharp contrast to established ways of thinking in a 
more, traditional, bureaucratic fashion. The municipal field can be descri
bed in terms of an agenda set among the organizations in the field. This 
agenda is oriented towards changing understandings in the field, that is, 
reforming the field. The learning taking place among the organizations in 
the field is build upon observation as the primary learning mechanism. 

The municipalities are also described as internally split. They are cha
racterized by heterogeneous understandings among different sub-groups. 
There is a lack of shared understandings among different levels. The con
tacts between actors at different levels are frequently marked by conflict and 
animosity. The agenda set in the field is interpreted in different ways depen
ding on the sub-group. The learning taking place internally in the organi
zations is affected by the different reference-groups that characterize the 
municipalities. Summing up, the learning culture in the municipalities is 
described as reformative-split. 

The learning culture in the technical consultancy firms is described as 
adaptive-unified. The firms are adaptive, with a conservative attitude 
towards radical change. The firms used well-known techniques to adapt to 
changing economic conditions during the latest recession. Adaptiveness, 
using traditional techniques, is an integrated part of the mental models cha
racterizing the field. The agenda is set on preserving established understan
dings in the field. In terms of learning, the firms act on experience, either 
their own or experiences from other firms in the field. 

Internally, the technical consultancy firms are unified. They are unified 
both in terms of understandings at different hierarchical levels, and also in 
terms of professional structure. The professional structure is very strong 
with over 80% of the employees being engineers. Strong values are atta
ched, at all levels, to the profession and traditional norms in the field. The 
learning internally is closely related to the engineers as a group, making the 
occupational group a strong learning mechanism. 

Organizational Learning - Elements in a Theory 

In the model below we use DiMaggio & Powell's (1983) three isomorphisms 
to pinpoint the institutional conditions that shape the learning cultures. One 
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is mimetic isomorphism, which means that the organizations tend to model 
themselves on similar organizations in their field that they perceive to be more 
legitimate or successful. Uncertainty is a powerful force that encourage imita
tion. Mimetic isomorphism can be described as mental models that exist in the 
field and create mimetic behaviour. In the case of the technical consultancy 
firms, they follow an established tradition in the field. The municipalities, on 
the other hand, act upon the current fashion in the field. 

A second important isomorphism is coercive force. Coercive isomor
phism results from both formal and informal pressures exerted on organi
zations by other organizations upon which they are dependent, and by cul
tural expectations in the society within which organizations function. In the 
case of the technical consultancy firms, they are forced to adapt to trade con
ditions, that is, the recent recession and drop in sales. For the municipaliti
es, coercive isomorphism has been reduced, above all in terms of new legis
lation permitting more radical experiments with organization structures. 

Normative isomorphism is the third force which stems primarily from 
professionalization. The two learning cultures vary depending on the 
strength of normative pressure. The technical consultancy firms work under 
strong normative pressure, with strong values attached to the technical pro
fession. The municipalities work under weak normative pressure, lacking the 
unifying professional core that characterizes the technical consultancy firms. 

The technical consultancy firms, in the adaptive-unified learning cultu
re, are influenced by a specific pattern of institutional conditions. In setting 
the agenda in an adaptive fashion, they were influenced both by the recent 
recession (trade conditions) and by the established tradition in the field. The 
learning mechanism attached to this adaptive pattern is experience. In inter
preting the agenda the firms are influenced by the strong professional group 
of technicians. The accompanying learning mechanism, characterizing lear
ning in the internal sense, is termed occupational group. Experience and 
occupational group as learning mechanisms create a typical learning pro
cess aimed at preserving the established tradition. 

The municipalities, in the reformative-split learning culture, also work 
under specific institutional conditions. The municipalities are facing a situ
ation where they are freed from constraints formerly posed by restrictive 
legislation, permitting greater experimentation. On the other hand, there 
are strong mimetic processes (fashion) that shape the agenda in the field. 
Both the new legislation and the fashion processes create an agenda set on 
reform. The municipalities accordingly use observation as the primary lear-
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ning mechanism in setting the agenda. The weak normative ties create a 
situation with a number of subgroups having their own interpretation of 
the agenda. A number of reference-groups influence the learning internally. 

The obviously difficult situation currently prevailing in the municipali
ties with recurrent waves of reform and an internally split organization cre
ates two typical learning processes. First they are characterized by time-con
suming processes of interpretation and modification of the re-orientation 
projects; secondly they are marked by conflict between different groups of 
actors internally. 

Mimetic isomorphism 

Mental mo dels 

Coercive isomorphism 

External conditions 

Trade conditions Legislation Tradition Fashion 

Adaptive-unified 
learning culture 
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learning culture 

Learning mechanisms EXPERIENCE 
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Figur 31. Organizational learning - a theoretical synthesis. 
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Bilaga I 

Intervjuguide 

Allmänt: 

Presentation av respondenten och hans organisation. 
Flaner för framtiden. 

Strategiska omorienteringan 

Vilka förändringar har ni gjort under de senaste tre åren. 
Vilka är ni berörda av och på vilket sätt? 
Hur är de relaterade till den tidigare strategin, vari ligger förändringarna? 
Hur arbetade man tidigare? 
Vad var motivet till förändringarna? 

- var det ekonomiska, marknadsmässiga eller vad var det för motiv? 
Vad var upphovet till idéerna, när dök de upp, hur tänkte ni då? 
När började ni diskutera detta och varför? 
Hur berör de övriga organisationen, effekter av det här? 
Hur kom man fram till att förändringarna behövde göras? 
- fanns det enighet 
- fanns det motsättningar 
- hur har det mottagits i organisationen 

Var det en genomgående trend i branschen eller var det unikt för er 
organisation? 
Vilka problem/möjligheter kom fram vid genomförandet av förändringen? 
Vad har ni lärt er vid genomförandet ? 
Vad har resultatet av förändringen blivit och vad har ni dragit för slutsat
ser av det resultatet. 
Hur har andra tekniska konsultföretag gjort för att klara sig i lågkon
junkturen? 
Hur har andra kommuner gjort för att klara de ekonomiska nedskärning
arna? 
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Institutionella miljön: 

TEKNISKA KONSULTFÖRETAG 

Produkten: 

Om vi fokuserar på de tekniska konsulttjänsterna har det då skett några 
förändringar som konkret berör den delen- lagstiftning, konkurrens
situation, marknad, samhällsekonomiska förändringar? 

Om man ser det över en längre tidsperiod? 

Vad har företaget för möjlighet att påverka tjänstens utformning? 

Finns det i branschen någon utvecklad visdom eller kunskap som går 

att ta på? 

Lär sig företagen av varandra, ny teknik, anpassningar till EG etc. 

Anställda: 

Hur stor del av personalen är tekniker? 

Har civil ingenjörer ett speciellt sätt att tänka på? 

Är det många anställda som är med i någon branschorganisationer? 

Är ni med i någon branschorganisation och i så fall vilken? 

Vad får ni för information därifrån? 

Tekniska konsultbranschen: 

Varför valde ni att arbeta just i tekniska konsultbranschen? 

Vad är fördelarna med att arbeta där? 

På vilket sätt är det en spännande bransch? 

Vilka karriärvägar har man, är det så på de flesta företagen? 

Hur ser personalomsättningen ut i företaget före lågkonjunkturen? 

- Vad beror det på? 

Förekommer extern tillsättning av chefer? 

Kan man exempelvis anställa någon från en annan bransch eller krävs det 
branschkännedom ? 
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KOMMUNER 

Sociala omsorgen: 

Om vi fokuserar sociala omsorgen har det då skett några förändringar 
som konkret berör den delen - lagstiftning, samhällsekonomiska förän
dringar\ värderingsmässiga förändringar etc? 

Om man ser det över en längre period? 

Vad har kommunen för möjlighet att påverka omsorgens utformning? 

Lär man sig av andra kommuner hur man kan öka omsorgens kvalitet, 
minska kostnader etc. 

Anställda: 

Vilka yrkeskategorier finns? 

Vilka kontakter har de med andra med samma yrke? 

Var hämtar ni kunskap om ert yrke och om andra kommuner.? 

Social omsorg: 

Varför arbetar man inom sociala sektorn? 

Vad är fördelarna med att arbeta där? 

På vilket sätt är det ett spännande arbete? 

Vilka karriärvägar har man? 
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Lärandekulturer 
En stud ie av organisatoriskt lärande 

under olika institutionella betingelser 

Denna bok handlar om hur organisatoriskt lä
rande uppstår i ol ika t/per av organisationer. I 
boken argumenteras för att olika organisationer 
har olika förutsättningar att få till stånd ett lä
rande som präglar hela organisationen.Vissa ty
per av organisationer tycks ha lätt att skapa ett 
lärande i o rganisationen, medan andra präglas 
av en betydande tröghet. I bok en ges en förkla
ring till dessa olikheter mellan olika typer av 
organisationer. För att åskådliggöra detta be
skrivs och analyseras tre kommuner och tre 
tekniska konsultföretag, som genomfört stora 
omorienteringsprojekt. Syftet med boken är att 
ge läsaren en förståelse för att det organisato
riska lärandet påverkas av de betingelser de två 
grupperna av organisationer verkar under. 
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