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Sammanfattning   
Uppsatsen beskriver vad ledaren gör för att omsätta uppdragsgivarens förväntningar, hur ledaren 

arbetar med visionen för organisationen och centrala värderingar för ökat lärande hos 

medarbetare. Centralt är ledarens praktiska görande för att underlätta lärande och koppling 

mellan teori och empiri. Jag vill öka förståelsen för vad ledaren gör och vilka tekniker som 

används för organisatoriskt lärande samt hur de kan kopplas till en organisation. Detta för att 

omsätta teorierna kring ledarskap för utveckling av en lärande organisation. Den mest 

framträdande teorin är Senges teori (Senge 1990, 1994) om lärande organisation. Det finns 

litteratur, avhandlingar och artiklar kring lärande organisationer som utgår från Senges teorier 

vilka delvis beskriver ledarens görande vilket underlättar lärande. Det som delvis beskrivs är vad 

och på vilket sätt medarbetarens lärande kan kopplas till det ledaren gör. Här har jag utgått från 

teorier, avhandlingar och artiklar som beskrivs ha empirisk grund (exempelvis Alexandersson 

m.fl. 1998; Bass 2000; Berggren m.fl. 2001; Bergman 1995; Ekman 2004; Granberg & Olsson 

2009; Johnson 1998; Kock 2010; McGill & Slocum 1993; Mossberg m.fl. 2006).  

 

Senges teori har lett mig till att arbeta med frågeställningen Vad gör ledaren för att genom olika 

ledarskapstekniker och verktyg underlätta medarbetarens lärande? Syftet med uppsatsen är att 

öka förståelse för och tillföra kunskap om vad ledaren gör för att med olika tekniker och verktyg 

förbättra lärandet i organisationen. Med att tillföra kunskap avses även ledarens görande och 

tillvägagångssätt, ledarens metoder och ledarskapsprocessen för att underlätta medarbetarens 

lärande, dvs. fokus är på det ledaren gör. Uppsatsen beskriver vilka ledarskapstekniker ledaren 

använder sig av (vad ledaren gör) i organisationen när ledaren omsätter uppdragsgivarens krav i 

koppling till de av Senge beskrivna ledarskapsteknikerna som han beskriver teoretiskt (Senge 

1990, 1994). Uppsatsen har inte som ansats att ge ett nytt teoretiskt bidrag kring teorier om 

lärande organisationer. 

 

En uppdelning har gjorts i olika uppsatsområden utifrån passande delar av Senges teorier om 

lärande organisation: visions- och värderingsarbete, tankemodeller, handlingslärande. Jag har 

tittat närmare på det Senge (Senge 1990, 1994) ser som centralt i teorin om lärande organisation: 

vad som händer när de anställda blir tillfrågade och får mer inflytande och om detta har lett till 

ökat lärande. 

 

Den studerade organisationen är en länsstyrelse i södra Sverige. Organisationen fick en ny 

landshövding för några år sedan. Efter att landshövdingen tillträtt arbetade ledningen 

inledningsvis tillsammans med personalen med en vision och värdeord för organisationen. 

Visionen arbetades fram med målbilden att bli en myndighet, en arbetsplats, en arbetsgivare. Jag 

har studerat hur en genuint delad vision inte kan vara dikterad från ledningen. Vidare beslutade 

Landshövdingen att inrätta en ”medarbetardag” en gång i månaden där ledning och medarbetare 

gemensamt avsatt tid för att arbeta med t.ex. värderingar och vision. Den återkommande 

mötestiden har även används för inspirationsföreläsningar, informationsförmedling m.m. 

 

Ledningen har här använt sig av ett arbetssätt som liknas vid att bemyndiga medarbetaren. Detta 

för att lyfta medarbetarna och utveckla en process för att utveckla organisationen. Ett 

tidskrävande och engagerande ledarskap som i slutändan ger en mer långsiktig lärandeprocess i 

organisationen. Den nya landshövdingen har lyckats förmedla och beskriva bakgrundsorsakerna 

till förändringsbehovet i organisationen och genom olika metoder och möten fått medarbetarna 

att anförtro sig till behovet av att utveckla en gemensam vision och gemensamma värdeord. 

Kännetecknande för arbetet är att organisationen gemensamt arbetat med att förändra 

organisationen: Lärande för att utveckla organisationen har blivit en fråga om överlevnad för 

organisationen då antalet arbetsuppgifter och uppdrag ökar samtidigt som tilldelade budgetmedel 

minskar. 
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De intervjuade ledarna beskriver att organisationen har gått från att ha varit mer reaktiv till att i 

dagsläget vara med proaktiv med ett utvecklat medarbetardriv. Uppdragsgivarens beskrivna 

målsättning med organisationen förefaller nu i högre utsträckning sammanfalla med 

organisationens eget arbete. Lärande i vardagssituationer över enhetsgränser i form av 

handlingslärande och en mer flexibel organisation har blivit några av resultaten med 

förändringarna. Detta har givit ett ökat medarbetarlärande för större kundnytta. Det 

gemensamma arbetssättet i organisationen för att ta fram värdeorden beskrivs även ha haft 

effekten att medarbetarens överprövning av det ledningen säger och gör blir inbyggd i arbetet då 

medarbetaren deltar aktivt i planeringen av arbetsuppgifternas fördelning.  

 

Ledarna i organisationen har uppmärksammat och lockat fram ett ökat lärande genom att 

medarbetaren nyttjar en större del av sin kompetens och nyttjar sina resurser på ett mer optimalt 

sätt. Effekterna att ha utvecklat lärandet beskrivs vara många, här är några exempel: Förbättrade 

kundrelationer, stärkande i en motsvarande konkurrentjämförelse, stärkt yrkeskompetens, 

förbättrad medarbetarmotivation, tydligare helhetsbild för medarbetaren, förändringsberedskapen 

har förbättrats etc. Här återfinns likheter mellan min empiri från Länsstyrelsen och med Ekmans 

avhandling (Ekman 2004). En aktiv och engagerad ledning kan inte nog understrykas som en av 

de mest betydelsefulla faktorerna för att medarbetarens delaktighet och lärande ska kunna 

utvecklas för att gemensamt skapa ett större värde för kunderna och externa intressenter.  

  

Ledarna har genom olika ledarskapstekniker och verktyg underlättat medarbetarens lärande. 

Genom olika handlingar och aktiviteter, möten och forum, utveckling av värdeord och en vision 

har ledarna skapat förutsättningar och tillfört kunskap som underlättat medarbetarens lärande. 

Förändringarna karaktäriseras av ett ledarskap som främjar gemensamhet, ett arbete som sker 

tillsammans med medarbetaren vilket förbättrat arbetet över enhetsgränserna genom 

medarbetardeltagande. Ledarna eftersträvar att underlätta för medarbetarna att arbeta i vardagen 

genom värdeorden i riktning mot visionen. Organisationens ledare eftersträvar att praktiskt 

genomföra det Senge (Senge 1990, 1994) teoretiskt beskriver som tekniker i en lärande 

organisation.  

 

Uppsatsens syfte är att öka förståelsen för och tillföra kunskap om vad ledaren gör för att med 

olika tekniker och verktyg förbättra lärandet i organisationen.  Denna kunskap omfattar i 

huvudsak kunskap som tillför tidigare teorier ytterligare kunskap om vad ledarna gör och vilka 

ledartekniker ledarna i organisationen använder sig av för att underlätta medarbetarlärande i 

koppling till olika teorier kring ledarskap. Detta omfattar beskrivningen på föregående sida tex. 

genom ledarskapstekniker som värderings/visionsarbetet, föreläsningar, chefsseminarier och 

utbildning, medarbetardagar, ärendedialog, strategiska samtal etc. 

 

Ledarna i organisationen har genom olika ledartekniker och verktyg flyttat medarbetarens fokus 

från lärande inom egna enheten till mer uttalat helhetsfokus och lärande i organisationen. 

Helhetsfokus i organisationen har blivit medarbetarnas ”systemtänkande” vilket av ledarna 

beskrivs som en naturlig grund för sättet att tänka. Ledarna har utvecklat sin förståelse hur 

ledarskapet påverkar det organisatoriska lärandet exempelvis genom enhetsgemensamma 

aktiviteter, möten etc. Medarbetarens lärande utvecklas när helheten i organisationen är 

utgångspunkten istället för enbart fokus på de olika organisationsdelarna var för sig, isolerade 

från varandra. Uppsatsens bidrag är att utveckla en beskrivning av vad ledaren gör och vad 

ledaren har för tekniker och aktiviteter vid en organisationsförändring för ökat 

medarbetarlärande. Uppsatsens bidrag är vidare att utveckla Senges teori och Ekmans avhandling 

och ge ytterligare exempel på ledartekniker för att underlätta ärende: att införa organisatoriska 

tvärgrupper, tydligare beskrivna feedbackmetoder för lärande, chefsseminarier, utbildning och 

föreläsningar med anpassad informationsförmedling för ökat lärande (Ekman 2004; Senge 1990). 

Uppsatsen är ett bidrag med exempel för att utveckla användbarheten hos Senges teori om 

lärande organisationer (Senge 1990). 
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1. Bakgrund 
Jag vill öka förståelsen för vad ledaren gör och vilka tekniker som används för organisatoriskt 

lärande samt hur de kan kopplas till en organisationsförändring. Den mest framträdande teorin är 

Senges teori (Senge 1990, 1994) om lärande organisation. Även andra teorier finns med i 

uppsatsen från; Argyris & Schön, Schein, Trollestad m.fl. (Argyris & Schön 1995, Schein 1992, 

Trollestad 1994). 

 

Senges teori om lärande organisation (Senge 1990) och Senges "Fieldbook" (Senge 1994) är 

centrala i min uppsats och de inspirerar med de många exemplen vilket ger en beskrivande 

dimension av teorierna som är intressant. Här uppkommer en rad frågor om vilken inverkan 

ledaren har på medarbetarens lärande. Den fråga jag arbetat med är vad gör ledaren för att genom 

olika ledarskapstekniker och verktyg underlätta medarbetarens lärande. Jag har ett intresse av att 

titta närmare på omsättningen av Senges teorier hos en organisation avseende ledarskapet och 

medarbetarnas lärande.  

 

När jag även eftersökt empiri i litteratur, uppsatser, akademiska artiklar m.m. som beskriver 

undersökningar av Senges teori och hur ledaren påverkar medarbetarens lärande vid en 

organisationsförändring genom tex. lärande över teamgränser. Teorikapitlet utgår övervägande 

från de mest framträdande teorierna (Argyris & Schön 1995; Schein 1992; Senge 1990). Dessa 

teoretikers teorier beskriver jag mer ingående i teorikapitlet. Jag har även beskrivit avhandlingar 

och artiklar som har Senges teori om lärande organisation som utgångspunkt. Den litteratur jag 

hittat som utgår från Senges teorier går jag närmare in på under teorikapitlet.  

 

Ekmans avhandling beskriver att olika ledarskapstekniker vid Apotekets organisationsförändring 

i början av 2000-talet hade positiv inverkan på medarbetarens lärande och organisationens 

lärande. Den av Ekman beskrivna organisatonsförändringen vid Apoteket har skett på följande 

sätt : att arbeta fram en vision, att beakta omvärldsförändringar, att förbättra intern information, 

att stimulera ett anpassat lärande, att ”bemyndiga medarbetaren”, att ha större möten med alla 

medarbetare för diskussion av tex. strategidiskussioner, att sammansvetsa ledningsgruppen. 

Ekman vill öka sin och andras förståelse för fenomenet lärande organisation. Med utgångspunkt i 

Senges teori och Ekmans avhandling samt ytterligare några studier och artiklar hade jag ett 

intresse att titta närmare på de ledarskapstekniker som skulle kunna återfinnas i Länsstyrelsens 

förändringsarbete (Ekman 2004; Senge 1990). Vilka likheter kan jag hitta i jämförelse mellan 

min empiri 

 

Ledarens påverkan på medarbetarens lärande och de tekniker ledaren använder sig av är ett 

genomgående tema i uppsatsen. Senges teorier om organisatoriskt lärande är omfattande och en 

av många teorier om lärande där jag tittat närmare på teorierna i förhållande till en specifik 

organisation. Detta har medför att jag haft ett intresse av att titta närmare på ledarens inverkan på 

lärprocesserna i form av något, en händelse, ett skeende eller dylikt. Jag har därför valt att 

studera ledarskapet för ökat medarbetarlärande vid en organisationsförändring. 

 

2. Problematisering 
Det finns en mängd ledarskapslitteratur som berör olika forskningsfrågor och områden. 

Ledarskapsforskarna beskriver inte sällan en ideal bild kring ett specifikt område där teoretisk 

kunskap och förståelse ofta är i fokus och belyses (Bass & Stogdill 1990). När jag läser och 

diskuterar olika ledarskapsteorier som alla handlar om lärande, ledarskap och organisationer blir 

jag främst nyfiken på de utgångspunkter forskarna (Argyris & Schön 1995, Schein 1992, 

Trollestad 1994) har när det gäller hur ledaren bör göra något i ledarskapet och det ledaren 
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faktiskt gör för ökat lärande. Dessa teorier har också beskrivningar från empiri för att ska stärka 

teorin. Här saknar jag en tydlig problematiserad beskrivning av ledarens användande av verktyg 

och koppling mellan teori till empiri för att öka lärande.  

 

Ledarskap har det forskats om länge utifrån en rad olika perspektiv, t.ex. organisering, kultur, 

processer, ekonomi, mål, beslutsfattande, motivation, psykologi, grupputveckling etc. etc. (Bass 

& Stogdill 1990). Även lärande och lärandeorganisationer är något som det länge forskats om. 

Inte sällan bygger olika teoretiker på tidigare forskares teorier och empiri. Här finns det tex. 

beskrivningar hur kontextuella-, tidsmässiga- och kulturella förändringar beaktats i ny 

teoribildning. En teori som är baserad på en empirisk undersökning som utfördes för många år 

sedan behöver beaktas i ett kontextuellt tidsperspektiv för att appliceras till dagens empiri (Bass 

& Stogdill 1990; Trollestad 1994). Detta gäller även jämförelser mellan olika samhälls- och 

kultursystem i olika länder som inverkar på teoribildningen för t.ex. organisations-, ledarskaps- 

eller lärandeteorier (Hofstede 1991). 

 

Ofta ser jag att ledarskapsteorierna härrör från amerikanska teoretiker från 50- och 60-talet 

utifrån den då rådande samhällsstrukturen och ledarskapskulturen. De amerikanska 

ledarskapsteoretikerna anses i en internationell jämförelse vara något mer maskulint förankrade. 

Organisationerna som studerades på 50- och 60-talet beskrivs något mer auktoritära vilket 

påverkar lärande. Speciellt om vi låter oss överföra de amerikanska teorierna till t.ex. svenska 

förhållanden (Hofstede 1991). Senges teorier är ett annat exempel på teorier om ledarskap i 

lärande organisationer som utarbetats utifrån utgångspunkten empiri från 80-talets amerikanska, 

kapitalistiska organisationer (Senge 1990).  

 

Empiri om görandet i ledarskap för ökat medarbetarlärande utifrån skandinaviska förhållanden 

finns teoretiskt beskrivet, men i mindre omfattning. Ett exempel är Wiberg som beskriver 

”ledarskap för lärande i teori 3” (Wiberg 1992) eller Granberg som beskriver en viss 

ledarskapsempiri kring görande med nyare skandinavisk anknytning. Här ser jag ett behov av att 

beskriva ledarens görande för att underlätta lärande i ett nyare perspektiv (Granberg 2009). Jag 

skulle önska att teoretikerna tydligare beskriver resonemangen kring görande i ledarskapet för 

ökat lärande, d.v.s. vad ledaren gör och kopplingen mellan teori och empiri. Likaså ser jag att det 

inte är tydligt beskrivet i teorier om lärande organisationer vad ledaren gör för påverkan hos 

medarbetaren.  

 

Ekman beskriver i sin avhandling att hon försökt att öka förståelse för fenomenet lärande 

organisation. Ekman utvecklar Senges teori om lärande organisation och beskriver att Argyris 

respektive Schön redan 1972 var inne på att motstånd i organisationer behöver övervinnas för att 

skapa förändringar som ger ett lärande mening. Schön arbetade med begreppet dynamisk 

konservatism som hindrar organisationer från att bli ett lärande system (Ekman 2004). Utifrån 

Senges teori och Ekmans avhandling ser jag en komplexitet i att ledare initierar och driver en 

organisatorisk förändring där även lärande är en central faktor för att förändringen ska kunna 

beskrivas som lyckad. Frågan är bla vad ledaren gör för att öka medarbetarlärandet. 

 

I skillnaden mellan att teoretiskt förklara och empiriskt göra ser jag att olika forskare ofta ligger 

närmare i att förklara en teori, dvs att det ofta saknas en förmåga att omvandla och 

operationalisera teorierna till verkligt empiriskt görande (Senge 1990, 1994). Här blir motsatsen 

de konsulter som i näringsliv och olika organisationer förenklar (kanske för mycket) för att hitta 

och utarbeta görande. Ett görande som saknar teoretiska förankring, t.ex. när det gäller hur 

ledaren omvandlar teorin till görande.  

 

Den litteratur jag hittat som utgår från Senges teorier går jag närmare in på under teorikapitlet. 

Pewitt beskriver att ytterligare forskning kan behövas kring transformeringskomponenter i 

ledarskapet vid en förändring av en lärande organisation (Pewitt 2003). McKenna har delvis 
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samma tema och beskriver liknande tankar i att studera viljan till förändring i konstrast till 

förmågan att förändras i en lärande organisation (McKenna 1996). McGill och Slocums studier 

visar att införandet av tvärfunktionella team vid ett zoo har givit positiva effekter och utvecklat 

teamen att bli mer lärande och produktiva (McGill & Slocum 1993). 

 

Ekmans avhandling visar att Apotekets organisationsförändring i början av 2000-talet har tydliga 

drag som liknar Senges beståndsdelar i teorin kring lärande organisation. Ekman beskriver att 

organisationen startat förändringsarbetet med att skapa en vision, därefter utveckla lärandet och 

organisationens kultur samt slutligen arbeta med att lära i team och att kunna se mönster i 

komplexa system (Ekman 2004). Ekmans avhandling beskriver även ett omfattande 

ledningsarbete med att utmana den starka farmaceutiska kulturen vid Apoteket för att hitta 

alternativa metoder för att öka medarbetarens lärande. Ekman beskriver att några av 

utmaningarna för Apoteket har varit att skapa medvetenhet att förändringar behövs, att 

nytänkande och lärande har svårt att få plats i medarbetarens vardag för att all tid går till att 

expediera rätt medicin i rätt dos till rätt kund. Att följa instruktioner är medarbetaren i Apoteket 

extra bra på, att tänka nytt beskrivs vara något svårare och utmanande. 

 

Ekman beskriver i sin avhandling att Apoteket skulle kunna arbetat mer med att få ut olika 

budskap och på så sätt förbättrat kommunikationen. Ekman beskriver att det varit en brist att 

ledningsgruppen inte valt att kommunicera förändringsskeendet etc. på organisationens intranät, 

att inte tydligt och tillräckligt ofta kommunicera via informationstavlor etc. Apotekets 

förändringsarbete beskrivs, till en början, spretande ledningsgrupp i målformuleringar och 

visionsarbete, men att det med tiden så beskrivs ledningsgruppen som mer sammansvetsad. 

Sätten att lära är individuella och olika för olika individer vid olika tidpunkter vilket beaktats av 

ledarna vid Apotekets förändringsarbete (Ekman 2004). De komplexa ledarteknikerna framtyder 

som ett flertal olika tekniker för att påverka medarbetarens lärande.  

 

Likaså Johnson utgår från Senges teori och beskriver tre ledarskapsbeteenden som avgörande för 

att stödja en organisation att bli en lärande organisation. Detta beskriver Johnson sker genom att 

ta fram en gemensam vision, att bemyndiga medarbetaren samt att fokusera på lärande (Johnson 

1998). McGill och Slocums forskning tar sin grund i Senges teori och beskriver fyra olika typer 

av organiseringar för förbättrat lärande: kunskapsorganisationen med mer kontroll; 

undersökande organisationen med starka värderingar; tänkande organisation med snabba 

lösningar och slutligen lärande organisation som karaktäriseras av användande av erfarenhet . 

Artikeln beskriver teorier kring lärande och den lärande organisationen beskrivs ha fördelar i 

förhållande till övriga organiseringssätt (McGill & Slocum 1993). 

 

Även Bass har i en artikel utgått från Senges teori om lärande organisation och beskriver det som 

positivt att ledarskapet eftersträvar att lära av den omgivande föränderliga miljön. Bass ser 

negativa effekter av att omhulda ett status quo-tillstånd och ett bevarande av gamla sätt att lära 

(Bass 2000). 

 

Enligt min mening blir det en brist och ett glapp mellan forskarteorierna kring ledarskap i en 

lärande organisation och empiriskt beskrivande (görande) som är baserat på vetenskaplig 

beprövad forskningserfarenhet. Det finns exempel på empiriskt görande i litteratur med en 

mindre tydlig teorikoppling (Senge 1994). Det finns litteratur, avhandlingar och artiklar kring 

lärande organisationer som delvis beskriver ledarens görande som underlättar lärande. Det som 

inte beskrivs tydligt är vad och på vilket sätt medarbetarens lärande kan kopplas till det ledaren 

gör. Här har jag utgått från teorier, avhandlingar och artiklar som beskrivs ha empirisk grund 

(exempelvis Alexandersson m.fl. 1998; Bass 2000; Berggren m.fl. 2001; Bergman 1995; Ekman 

2004; Granberg & Olsson 2009; Johnson 1998; Kock 2010; McGill & Slocum 1993; Mossberg 

m.fl. 2006).  
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Teorier om lärande organisationer har blivit ett allt viktigare verktyg för organisationens 

utveckling och en framgångsrik konkurrenskraft enligt Bryman (Bryman 2004). Ständiga 

omvärldsförändringar kräver anpassnings- och inlärningsförmåga vilket i sin tur är beroende av 

att medarbetarna ständigt är motiverade att lära sig nya saker och att skaffa sig nya kunskaper på 

sina arbetsplatser. Bryman menar att de flesta forskarna är överens om att ledarskap är viktigt 

eller till och med avgörande för en organisations möjligheter att nå framgång. Ledarskapet och 

ledarskapstekniker förefaller spela en nyckelroll i att stimulera lärande i en organisation (Bryman 

2004; Senge 1990). 

 

Med ledarskapstekniker avses i litteraturen vad ledaren gör för att arbeta med vision & 

värderingar, mentala modeller och tankemodeller (Senge 1990, 1994). Här har jag funderat på 

om ledarskapet för ökat lärande i litteraturen kan ses som en process där ledaren använder sig av 

olika verktyg som ger bättre förutsättning för att uppnå en lärande organisation. Utifrån den 

centrala teorin för uppsatsen (Senge 1990) ser jag inte en tydlig koppling mellan ledarens 

görande för påverkan av medarbetarens ökade lärande. De centrala huvudord jag eftersträvat att 

hitta och beskriva (i både teoribeskrivning och empiri) är tekniker, verktyg, kunskapsförmedling, 

organisationsinriktning och processer (Senge 1990) vilket jag återkommer till. 

3. Frågeställning 
Utifrån Senges teori om den lärande organisationen hade jag ett intresse att se hur Senges teori 

(Senge 1990) om ledarskap i lärande och lärande organisation kan appliceras i en organisation 

och testas hur väl de stämmer. Senges teoribeskrivningar är omfattande och ses av många som 

något av en klassiker på området lärande organisation.  

 

Utifrån de Senges teori om lärande organisation har jag i uppsatsen arbetat med följande 

frågeställning:  

 

Vad gör ledaren för att genom olika ledarskapstekniker och verktyg underlätta 

medarbetarens lärande? 

 

Jag tar fasta på Senges teorier om värderings- och visionsutveckling, tankemodeller och 

handlingslärande, dvs. delar av Senges teori om en lärande organisation (Senge 1990). 

4. Syfte 
När jag arbetat med uppsatsen syfte har jag eftersökt att skapa en bättre förståelse om hur Senges 

teori kan appliceras på en given organisation för att studera ledarens roll och organisationens, 

ledarnas och medarbetarnas utveckling. Detta för att se Senges teori (Senge 1990) och Ekmans 

avhandling (Ekman 2004) i koppling till andra teorier om beteende, tekniker och lärmiljöer för 

att empiriskt testa teorierna kring ledarskap för medarbetarlärande (Argyris & Schön 1995; 

Schein 1992, Trollestad 1994). Syftet med uppsatsen är att: 

Öka förståelse för och tillföra kunskap om vad ledaren gör för att med olika tekniker och 

verktyg förbättra lärandet i organisationen.  

Med att tillföra kunskap avses även ledarens görande och tillvägagångssätt, ledarens metoder och 

ledarskapsprocessen samt förfaringssätt för att underlätta medarbetarens lärande, dvs. fokus är på 

det ledaren gör. Kunskap om görandet är något som vi kan behöva mer empiriska exempel kring 

för att förstå vad ledaren gör. Häri ligger en beskrivning av en del av kärnan i vad ledarskap är. 

Jag har tidigare beskrivit det glapp jag ibland tycker finnas mellan ledarskapsteorier och den 

komplexa bild av praktiskt görande som olika delar i görande, modeller och aktiviteter i visions- 

och värderingsarbete, tankemodeller samt handlingslärande. 
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5. Avgränsningar 
I uppsatsen har jag flera avgränsningar. Teoriavgränsningar består av fokus på teorier kring vad 

ledaren gör i arbete med olika tekniker för att underlätta lärande. I litteraturen har jag även haft 

fokus på teorier kring ledarskap, lärande och ”handling/görande” ur ett ledarperspektiv. Utifrån 

Senges teori (Senge 1990) har mina avgränsningar varit vad ledaren gör för att arbeta med: 

värderingar och vision, tankemodeller samt handlingslärande för ökat medarbetarlärande. 

Utifrån teori, frågeställning och syfte har en avgränsning gjorts till ledarnas egen uppfattning om 

ledarskapet vid en organisation. Ur ett tidsperspektiv är uppsatsen avgränsad till intervjuer vid 

några tillfällen med ett flertal chefer i organisationen. Jag har valt att avgränsa uppsatsen och 

tittar inte på medarbetarens eller externa intressenters uppfattning av ledarskapet i 

organisationen. 

 

Uppsatsen beskriver vilka ledarskapstekniker ledaren använder sig av (vad ledaren gör) i 

organisationen när ledaren omsätter uppdragsgivarens krav i koppling till de av Senge beskrivna 

ledarskapsteknikerna som han beskriver teoretiskt. Uppsatsen har inte som ansats att ge ett nytt 

teoretiskt bidrag kring teorier om lärande organisationer. 

 

En empirisk avgränsning är att studien är gjord i enbart en organisation som varit med om en 

större förändringsprocess. De empiriska avgränsningarna är fokus på ledarverktyg och görande i 

formella ledarnas ledarskap, vad ledarna gör för att underlätta lärande. Jag söker att beskriva det 

ledarna gör för att förbättra lärande i organisationen. En avgränsning är dock att jag inte 

beskriver det informella ledarskapet i uppsatsen. Informellt ledarskap kan t.ex. vara en roll någon 

medarbetare tar i en grupp eller fått tilldelad av kollegor.  

 

Min strävan är att jag vill beskriva indikatorer efter någon avgörande händelse, t.ex. byte av 

högsta chef i organisationen. Detta för att beskriva om och hur ledarna påverkat samt görandet 

för att utveckla en lärmiljö för att underlätta medarbetarnas lärande. Hur ledarna påverkar 

organisationens lärande för att utveckla och förbättra organisationen för nöjdare kunder, 

uppdragsgivare och medarbetare. Jag vill beskriva ledarens görande likt en process, något som 

skett över en tid dvs. sedan landshövdingen kom till organisationen. 

 

När det gäller den teoretiska och praktiska avgränsningen mellan "chef" resp. "ledare" har jag 

valt att avgränsa mot ledarskapet.  Här är det intressant att titta på ledarskap där påverkan, 

inspiration och förnyelse är centrala begrepp. Men även påverkan, process och det 

mellanmänskliga är ytterligare centrala begrepp från Senges teori (Senge 1990). Fokus ligger på 

görandet och den process som kännetecknar ledarskapet i organisationen. Ett flertal teoretiker 

har sökt att definiera ledarskap (Bass & Stogdill 1990) och det finns en skillnad i 

beskrivningarna vad chefskap respektive ledarskap är.    

 

Ett konkret exempel (Huges, Ginnett & Curphy 2006) som beskriver skillnaden mellan chefskap 

och ledarskap är att chefskap är något som är tilldelat från ägare/uppdragsgivare neråt i 

organisationen där fokus är mer av ”kontroll, vad och när samt kortare perspektiv” medan 

ledarskap mer har karaktären av något som i en social process tilldelas från medarbetare till 

ledaren där det är ett mer fokus på ”utveckling, förnyelse, hur och varför”. Jag har intervjuat 

chefer och haft speciellt intresse att studera det ledarna själva uppfattar att de gör i ledarskapet 

och de tekniker de använder.  

 

Prewitt gör också en distinktion mellan ledarskap och chefskap. Ledarskapet beskrivs 

karaktäriseras av motivationsarbete, förtroende, visionsarbete, introducera förändring etc. 

Chefskap beskrivs främst karaktäriseras av formell makt, planering, objektifiering, behålla 

stabilitet etc. (Pewitt 2003). Ofta beskrivs chefskap juridiskt som den person som utnämnts av 

någon överordnad och som därmed fått befogenhet (ansvar och mandat) att företräda ” 
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arbetsgivarens intressen” (Iseskog 2008). I denna uppsats har jag avgränsat mot ledarskapet – 

något som jag ser är som en process vilket påverkas av personlighet och kompetens, tidsanda, 

situation etc. (Bakka, Fivelsdal och Lindkvist, 1993).  

 

Jag har utgått från Senges teori och de mjuka delar som delvis karaktäriserar organisatoriskt 

lärande. Ekman beskriver teoretiker (Kargaard & Thomsen 2002; Probst och Buchel 1997) som 

visat att ett organisatoriskt lärande kräver arbete med mer ”mjuka” delar som arbete med 

värderingar, beteende och kultur för hållbart förbättrade sätt att lära (Ekman 2004). 

 

Det är ledaren som går före och skapar sig en legitim plattform baserad på acceptans hos berörda 

nyckelaktörer.  En teoretisk uppdelning kan göras av organisationsteori och ledarskap i 

strukturperspektiv (ledarskapet beskrivs i koppling till befattning, rangordning etc.), 

kulturperspektivet (ledarskapet beskrivs i koppling till maktfördelning, förhållandet mellan 

grupper etc.) samt processperspektivet där ledarskap ofta ses som något man gör. Uppsatsen är 

begränsad till processperspektivet (Bakka, Fivelsdal och Lindkvist, 1993). Samspel mellan 

människor i komplexa situationer där ”görandet” är något som sker i interaktionen mellan 

personerna. Jag har i uppsatsen eftersträvat att avgränsa främst till processperspektivet där fokus 

varit i det ledaren gör, förnyelse och utveckling. 

5.1 Beskrivning av organisationen 
Organisationen är en länsstyrelse i södra Sverige och organisationen är belägen i en större stad. 

En länsstyrelse är en statlig myndighet som svarar för den statliga förvaltningen i länet. Ett flertal 

lagar och förordningar styr verksamheten och de förordningar som styr mycket av 

organisationens arbete återfinns i Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion samt 

Förvaltningslagen (1986:223).  

 

Organisationen har ett uttalat uppdrag och en beskriven vision samt värdegrund. Länsstyrelsen är 

organisatoriskt uppdelad i några huvudsakliga organisatoriska delar: Länsledning, 

Samhällsutvecklingsenheten, Landsbygdsenheten samt Miljövårdsenheten. Organisationen har 

också ett insiktsråd vilket kan jämföras med ”styrelse” vid ett aktiebolag. Organisationen är 

uppdelad i fem enheter t.ex. en administrativ del med ekonomi, personal etc.    

5.2 Förförståelse  
Inför uppsatsarbetet var min förförståelse att organisationen förmodligen påverkats av att 

organisationen funnits i många år. Organisationen bär på anor och seder delvis från svunna tider 

många århundraden bakåt. Mina tankar om organisationen präglades av att organisationen hade 

stor professionalitet, robusta och trögrörliga värderingar. Detta ledde mig till lösa funderingar 

och antaganden om att en förändring inom organisationen borde varit svårare att genomföra. När 

det gällde värderingarna och den organisatoriska kulturen hade jag uppfattningen att den kanske 

karaktäriserades av stängda dörrar, uttalad rangordning, maskulinitet och strikta statushierarkier 

för att använda en organisationskulturforskares begrepp (Schein 1992). 

 

Samtidigt hade jag även förförståelsen att organisationens gamla anor och styrande regelverk 

påverkat medarbetarnas lärande. Genomgående att min förförståelse av organisationens dåtid 

karaktäriseras av tradition, trögrörlighet, uttalad hierarki, en stark informell organisatorisk 

titelmakt.  

 

Min förförståelse bestod också av en föreställning om att organisationen gått igenom en större 

förändringsprocess de senaste åren där den organisatoriska kulturen ändrats eller att ledningen 

har försökt att ändra den. Vidare hade jag en förförståelse att organisationen kanske gått från en 

något mer trögrörlighet i ledarskap och administration till mer förändringsbenägenhet i 

ledarskapsavseende. 
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5.3 Tillvägagångssätt vid teorisökning i litteraturen 
Utifrån uppsatsens syfte och frågeställning har jag inledningsvis valt att leta applicerbar litteratur 

och vetenskapliga artiklar inom ett brett område för att ha ett större urval av teoriuppslag inför 

avgränsningen av uppsatsen. I teorin från Senge har jag valt att fokusera på teoridelarna om 

värderings- och visionsutveckling, tankemodeller och handlingslärande. Litteratursökningarna 

för att hitta närliggande, kompletterande teorier har gjorts huvudsakligen via noter och register i 

Senges bok ”den femte disciplinen” (Senge 1990), samt via olika sökmotorer på 

universitetsbiblioteket, egen litteratur och akademiska artiklar. 

 

Styrande vid litteratursökningen har varit syfte och frågeställning, men även delvis 

intresseområde och teorierna i sig. Fokus har initialt lagts på i Senges teori, vilket ofta medfört 

hänvisning till andra teorier inom området ledarskap och lärande organisation vilka återfinns som 

teoretisk grund i uppsatsen. Jag har även eftersökt litteratur, uppsatser, akademiska artiklar m.m. 

som beskrivit undersökningar av Senges teori och hur ledaren påverkar medarbetarens lärande 

vid en organisationsförändring genom tex. lärande över enhetsgränser (Ekman 2004). 

6. Teori   
I teorikapitlet presenteras inledningsvis teorier kring lärande organisation. Jag gör därefter en 

teoriuppdelning i tre teoriområden från Senge och andra teoretiker för att besvara 

frågeställningen: Ledarskap i visions- och värderingsarbete, tankemodeller, handlingslärande. 

 

Första delområdet i uppsatsen behandlar teorier kring ledarens arbete med värderingar och 

vision utifrån ett flertal teorier (Kinlaw 1995; Schein 1992; Senge 1990). Teoretikerna beskriver 

visionen som ett framtida tillstånd likt en mental bild över ett framtida läge. Den bärande tanken 

i teorierna är att visionen ska utmana det bekväma nuläget och underlätta/påkalla handling eller 

förändring. 

  

Andra området i uppsatsen behandlar tankemodeller kring vad ledaren gör i arbetet med 

organisationskulturen för att skapa gemensamhet i organisationen (Bass & Stogdill 1990; Berger 

& Luckman 1967; Senge 1990).  

 

Tredje området i uppsatsen behandlar handlingslärande och vad ledaren gör för att arbeta med 

mentala modeller och kommunikation samt återkoppling (Argyris & Schön 1995; Northhouse 

2004; Senge 1990). Teoriavsnittet avslutas med en teorisammanfattning kring lärande 

organisation.  

6.1 Teori lärande organisation 
Peter Senge utvecklade tidigare forskares beskrivning av lärande och utvecklade begreppet "The 

Learning Organization" i boken "The Fifth Discipline" (Senge 1990). Han skiljer på "adaptive 

learning" där man tar till sig kunskap, och "generative learning" där man utvecklar kunskap. 

Senge betonar vikten av gemensamt syfte och värderingar, men lägger också vikt på strukturerna 

i organisationen. Han menar att alla delar av en organisation hänger ihop i ett system och att man 

måste inse hur delarna påverkar varandra ("Systems Thinking"), i synnerhet under 

förändringsarbete (Senge 1990). 

 
Med ledarskapstekniker avses i litteraturen i huvudsak vad ledaren gör för att arbeta med vision, 

värderingar, mentala modeller och tanke modeller. Senge beskriver organisation som ett 

arrangemang av delar som ger återkoppling till övriga delar vilket skapar en helhet (Senge 1990). 

I en organisation kan ledaren genom ord och bilder, symboliska handlingar och gester 

uppmärksamma mönster i handlingar för lärande som ger ledaren kontroll över handlingarna där 
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ledaren utöver ledarskapet (Smircich & Morgan 1982). En organisation kan även ses som ett 

system som påverkas av den omgivning organisationen verkar i (Brännback 1996). Chefer och 

medarbetare kan utveckla tekniker i organisationen för att återföra kunskap etc. mellan de 

organisatoriska delarna för förbättringar (Gunnarsson 2009). Ledarskap i litteraturen är ofta 

beskrivet utifrån ett givet teoretiskt vilket ses påverka tänkande, inställning, uppförande och 

kommunikation. Teorierna i uppsatsen utgörs i huvudsak av teoridelar om den lärande 

organisationen (Senge 1990, 1994). 

 

Ledarens tekniker för att nå ökat lärande hos medarbetaren handlar om en rad olika aktiviteter. 

Centralt beskrivs vad ledaren gör och på vilket sätt ledaren handlar för att öka förutsättningarna 

för lärande hos medarbetaren (Senge 1990). Teoretiskt och empiriskt har uppsatsen fokus på 

ledarens tekniker, arbetssätt och aktiviteter m.m. som är karaktäristiska för delar av den 

omfattande teori som finns inom ledarskapsområdet (Senge 1990). Senge beskriver även flera 

möjliga förhållningssätt till en gemensam vision: engagemang, äkta samtycke, normalt samtycke, 

motvilligt samtycke, inget samtycke respektive likgiltighet. Ledaren ska både ha en känsla för att 

kunna tolka den organisatoriska kulturen, arbeta med egna och andras tankemodeller, kännedom 

om lärande genom socialisation, kunskap om grundläggande antaganden om våra handlingar, 

förmåga att underlätta förmedling av svårartikulerad kunskap mellan medarbetare, 

medbestämmande i visionsarbete etc. (Senge 1990, 1994). 

 

Den lärande organisationen handlar om att i ett historiskt tidsperspektiv gå ifrån en traditionellt 

hierarkiskt, auktoritärt ledarskap med kännetecken som hierarkisk styrning, organisering och 

kontroll. Senge menar att den lärande organisationen handlar om att arbeta med visioner, 

värderingar och tankemodeller för ökad förmåga till inlärning och i slutändan organisatorisk 

utveckling samt överlevnad. Vision är ”en oprecis beskrivning av ett framtida mål som en mental 

bild av framtiden” (Senge 1990). Medarbetarens inlärning påverkas i stor utsträckning 

ledartekniker för att uppnå ökat lärande och påverka de tankemodeller som styr vårt handlande 

samt hur vi ser världen omkring oss. 

 

Prewitt beskriver att för lite uppmärksamhet har riktats mot att beskriva rollen som ledare spelar 

för att påverka målen för en organisation att bli en lärande organisation. Oftare är forskningen 

inriktad mot att beskriva nyanser kring definitioner av lärande organisation och hur man kan 

applicera teorierna kring lärande organisation. Prewitt menar att själva 

transformeringskomponenten är nyckeln då vi inte kan lära utan förändring eller förändras utan 

lärande. För att utvecklas till en lärande organisation behövs kontinuerlig förändring (Pewitt 

2003). 

 

Ett annat exempel där Senges forskning studerats i förhållande till en organisations 

förändringsresa beskrivs av McKenna. Han utvecklar och beskriver ett kulturellt instrument som 

kan identifiera organisatoriska ”lärande-gap”, dvs skillnader i en organisations uttalade vilja att 

förändras och lära i kontrast till förmågan att verkligen lära. McKenna refererar till att forskare 

utvecklat Harrisons frågeinstrument från 70-talet för att mäta lärande demotivering och 

demoralisering bland medarbetarna. En central del i mätningen avser möjligheten att ”kunna” 

lära och möjligheten att ”vilja” lära (McKenna 1996). 

 

I boken ”Den femte disciplinen” återfinns ett flertal viktiga faktorer som fokuserar på 

innovationer i mänskligt beteende som genom olika komponenter ger ökat lärande. Detta likt 

olika ämnen eller inriktningar som skapar förutsättningar för lärande. Disciplinerna är centrala 

för att de främjar lärande och utveckling i organisationer. Den femte disciplinen tar upp fem 

ämnesområden, eller discipliner, som är avgörande för den lärande organisationen. Dessa 

discipliner kan kortfattat beskrivas på följande sätt (Senge 1990): 
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Gemensamma visioner: En inspirerande ledares vision ses krävas för att utveckla en gemensam 

vision. En ledare behöver kunna inspirera för att alla ska kunna samlas kring visionen och göra 

visionen till sin. Den inspirerande ledarens egen personliga utstrålning behövs för att alla ska 

samlas kring en gemensam vision. En bärande tanke disciplinen gemensamma visioner är att 

människor vill ha högt ställda mål, och en stark gemensam vision som utvecklar medarbetarna.  

Tankemodeller: Denna utgår ifrån att ledningsgruppen bearbetar sina egna tankemodeller om det 

som påverkar organisationen, för att både ledning och medarbetare ska kunna anpassa sig och 

kompetensmässigt växa i en föränderlig omvärld. Det ses viktigt att ledningen inte fastnar i 

negativa tankemodeller eftersom vi blir påverkade av de bilder och symboler förmedlas då dessa 

i sin tur påverkar vår förmåga att förstå världen och hur jag ska bete mig.  

Teamlärande: För att nå en väg mot utveckling av färdigheter och kompetens behövs för ett 

utvecklat teamlärande. Det kan ske på många olika sätt, inte bara traditionell utbildning utan 

genom ett praktiskt, vardagligt lärande i grupp för att organisationerna ska utvecklas.  

Personligt mästerskap: Innebär att vi är medvetna om vad som är viktigast i varje situation, att 

kunna fördjupa, bredda sina egna visioner, att se sakligt på verkligheten och utveckla sitt 

tålamod. Vi söker efter det som är viktigt för oss själva och arbetar mot att förverkliga detta. 

Organisationens förmåga och vilja att lära ses helt beroende av de enskilda individernas förmåga 

att lära. 

Systemtänkande: Helheten om systemtänkande beskrivs bli vårt naturliga sätt att tänka. Vi kan 

förstå en händelse bättre om vi vet hur de olika delarna hänger samman och påverkar varandra 

för påverkan av helheten. En djupare förståelse uppnås när helheten förstås istället att enbart 

organisationsdelarna förstås och förklaras. Ett fokus på de olika komponenterna (gemensamma 

visioner, tankemodeller etc.) utan att de ses isolerade från varandra (Senge 1990).  

 

Gemensam

vision

Tanke-

modeller

Team-

lärande

Personligt

mästerskap

Systemtänkande

   
       fig. 1   Systemtänkandets delar  (Senge 1990) 

 

Delarna i Senges teori är viktiga att känna till för ledare som vill ha ett inspirerat arbetslag. 

Komponenterna hänger ihop och ger en helhet, som krävs för att alla ska förstå sammanhanget 

och själva låta sig inspireras (Senge 1990). Gör vi en spegling av ledarens egna inspirationskällor 

så återfinner vi ofta samma inspirationskällor hos medarbetarna. Att känna delaktighet, få veta 

att arbetet medarbetaren gör ger organisationen nöjda ägare och uppdragsgivare vilket är viktigt. 

Och för att underlätta för medarbetaren att få de rätta verktygen som idag oftast består av hur 

ledaren gör när det gäller kommunikation och informationsförmedling (Senge 1990). 

 

En rad olika mätinstrument finns utvecklade för att mäta kring lärande och ledarskap. Ett 

exempel på mätinstrument kring lärande och ledarskap är Bass MLQ (multi leadership 

questionary. Vera och Crossan beskriver mätningar där forskare funnit högre korrelation mellan 

transformational leadership (beskrivs som karismatiskt, inspirerande, intelektuellt inspirerande 

och individuellt anpassat) och i lärande. Dock är slutsatserna försiktiga pga den komplexa 

beteendebilden kring ledarskap och lärande, både i att lära genom att utforska nya områden och 

samtidigt exploatera redan tidigare inlärd kunskap (Vera & Crossan 2004). 

 

Ett exempel där Senges teorier kring lärande applicerats på en organisation beskrivs av McGill 

och Slocum. Empiriskt studeras ett amerikanskt zoo där organisationen inför tvärfunktionella 
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medarbetarteam för att underlätta och öka lärande i organisationen. Teamen beskrivs utveckla 

mentala modeller, sköta budget själva, delta i anställningsarbetet vilket utvecklat teamen till att 

bli mer produktiva (McGill & Slocum 1993). 

 

Bass beskriver ett ”MLQ formulär” som ger ett sätt att analysera ledarskapet utifrån sex 

parametrar, bla lärande och ledarskap. Ett annat mätinstrument kring organisatoriskt lärande är 

ODQ (Organizational development questionarie) vilket av Bass beskrivs som ett sätt att mäta 

organisatoriskt lärande, förändringar i kultur (Bass 2000). 

 

Ytterligare ett sätt att mäta organisatoriskt lärande har utvecklats och det benämns ”OLD” 

(Organizational Learning Diagnostic). De tittade i en studie på Hewlett Packard mot flera teorier 

kring lärande organisation, bla från Senge. De visade att HP praktiserar delarna i Senges teori 

och att organisationen har en inriktning på lärande vilket ses ha positiva effekter på utveckling 

och teknologi (Mohanty & Kar 2013). 

 

Crossan och Hullard beskriver vidare en modell för kartläggning av organisatoriskt lärande 

(SLAM - strategic clearning assessment map) för att bedöma strategiskt lärande (Crossan & 

Hullard 1997). Marsick och Watkins har utvecklat en liknande modell för mätning av lärande 

med en enkät (DLOQ – Dimensions of a learning organization questionarie). Modellen ger ett 

stöd för att diagnostisera nuläge i en organisations förmåga att lära och vara ett stöd för framtida 

utveckling. Modellerna har likheter och frågorna från enkäterna är grupperade kring dialog, 

deltagande i beslut, risktagande, interaktion och nyskapande (Marsick & Watskins 2003). 

 

De beskrivna mätinstrumenten och modellerna för kartläggning av lärande och ledarskap 

omfattar tex. frågor om utveckling av lärande över teamgränser, visionsutveckling, delaktighet 

och dialog etc. Flertalet av frågeområdena från andra mätinstrument (beskrivna ovan) stämmer 

väl överens med de frågor jag använt vid intervjuerna. Mina intervjufrågor återfinns i bilagan. 

 

6.2 Teori värderings- och visionsutveckling 
Grunden i teorin om den lärande organisationen är enligt Senge att utveckla en gemensam 

framtidsbild. Denna framtidsbild beskrivs som visionen för organisationen. Synsätt och normer 

är de värderingar som likt värdeord är grunden för organisationen. Senge menar att en ledare 

inspirerar för att alla ska kunna samlas och göra visionen till sin. Den inspirerande ledaren 

behövs för att alla ska samlas kring en gemensam framtidsbild och vision. I teorierna kring 

införandet av en ny vision ses ledarskapet ha en stödjande karaktär i form av en interaktion. 

Detta för att ge en gemensam definiering av verkligheten, stödja en beroendefull relation samt 

vägleda kring rättigheter och skyldigheter. En bärande tanke är att människor vill ha högt ställda 

mål, och en stark gemensam vision som utvecklar medarbetarnas kompetens (Senge 1990).  

 

En central del i teorierna kring visionsutveckling i en lärande organisation är beskrivningar av 

ledarens arbete för kompetenshöjning. Här är en begreppet värdering centralt. En värdering 

beskrivs ofta som en grundläggande uppfattning eller ett ställningstagande eller ett antagande hos 

exempelvis en person eller en organisation. Visionen kan liknas vid ett framtida tillstånd som 

organisationen vill uppnå likt en mental bild över ett framtida önskat läge. Visionens viktigaste 

syfte är att utmana det bekväma nuläget och underlätta/påkalla handling och förändring. 

Visionen byggs delvis upp av de värderingar som råder inom organisationen. Värderingar skulle 

kunna beskrivas som: 
A vision is a picture of the future you seek to create, discribed in the present tense, as if it were happening 

now. A statement of ”our vision” shows where we want to go, and what we will be like when we get there. 

The word comes from the Latin videre ”to see” (Senge 1994, s 302). 

 

…grundläggande  principer och beteenden som ger en organisation dess form och karaktär samt ledsagar 

den i sitt agerande (Karlöf & Lövingsson 2003, s 341). 
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Värderingar kan vi se som den grundläggande byggstenen kring vad organisationen är uppbyggd 

kring (Harris 1998). Värderingar beskrivs som styrande för våra tankemodeller.  

 

Organisatorisk kultur är närliggande värderingar och en teoretisk uppdelning av kultur görs i tre 

olika delar (Schein 1992). Artifacts vilket beskrivs som skapade rutiner, saker och beteenden. 

Espoused values vilket beskrivs som uttalade värden som styr värderingarna. Slutligen beskrivs 

underlying assumptions som underförstådda värden och antaganden. Dessa underförstådda 

värden styr vårt handlande utan att vi reflekterar över dessa. Förmågan att reflektera behöver 

utvecklas för att förstå hur tankemodellerna påverkar oss i hur vi hanterar samspelet med andra 

människor, särskilt i komplexa frågor. Människans invanda sätt att med blixtens hastighet 

generalisera ger en begreppsförskjutning då det vakna medvetandet beskrivs som mindre bra på 

att hantera större mängder fakta för snabbt handlande och beslut (Schein 1992). Generaliseringen 

kan leda till att det går långsammare för oss att lära och utveckla eftersom vi generaliserar så 

snabbt att vi inte hinner kontrollera våra slutsatser (Schein 1992).  

  

När en generalisering sker menar Schein att vi går från observation till generalisering utan att 

kontrollera och ifrågasätta observationen där tolkningen styrs av våra underliggande antaganden 

som inte är tydliga, beskrivna, uttalade eller synliga. Denna form av tolkningsstege kan hämma 

inlärningen då den direkt siktar mot att skapa en generaliserande tolkning och självklarhet som 

påverkar våra värderingar. Flera generaliseringar i följd kan okontrollerat leda till dåligt 

underbyggda och förankrade tolkningar av ett verkligt skeende som underlättar lärande. En 

beskrivning av lärmodellen blir en process/ständig pågående cirkelrörelse: Reflektion/tänkande/ 

kännande - Förbindelse till tidigare kunskap - Beslutande/ metodval – Prövande. De olika stegen 

har olika grad av reflektion och agerande. Värderingarna styr våra generaliserande tankar likt ett 

dolt antagande som beskrivs styra vårt handlande och i slutändan vårt lärande (Senge 1990). 

 

Ett arbete med värderingar och en långsiktig vision beskrivs bygga på en långsiktig process 

vilken kräver tid, tålamod och väntan. Detta för att generaliseringen och tankemodellerna ska bli 

mer kända och uttalade. Processen bygger på allas medverkan och ses inte om någon snabb 

lösning utan kan ta flera år att utveckla. Begreppet ”quick-fix” beskrivs som ett gammalt 

tayloristiskt arbetsmönster där ledaren tänker, utformar regler och ger order som ofta används i 

dagens moderna samhälle, ofta med hänvisning till tidsbristen i diskussionen med medarbetare 

(Trollestad 1994). Helt enligt uppfattningen att den anställde inte kan eller har tid att involveras. 

Sammantaget beskrivs en ”quick-fix” som; Att ledningen förmedlar det ”rätta”, beslutar, 

inplementerar, mäter och kontrollerar enligt en studie på amerikanska management utbildningar 

(Trollestad 1994). Motsatsen kännetecknas som social process; Att ledningen skapar ett intresse, 

ökar medvetenheten om egna åsikter, analyserar omvärlden och andra intressenters åsikter, har 

en dialog med medarbetare om åsikter, omsätter åsikter i handling, framarbetar vision, värderar 

och förändrar (Rohlin m.fl. 1994; Smirsich & Morgan 1982).  

 

Arbetssättet ”quick-fix” beskrivs av flera teoretiker (Angelöw 1991; Schein 1994; Senge 1990 & 

1994; Trollestad 1994) som en enkel och kortsiktigt lösning vilken kan vara framgångsrik, men 

långsiktigt blir förändringen förmodligen inte bestående. Strukturellt hållbara förändringar kräver 

mer genuint lärande och involvering. Medbestämmande, dvs. att höras och komma till tals för att 

på så sätt påverka vilket i sin tur ses leda till att höja ansvarskänslan och därmed främja aktivitet 

och engagemang. Ett flertal teoretiker (Angelöw 1991; Schein 1994; Senge 1990 & 1994; 

Trollestad 1994) menar att när de anställda blir tillfrågade och får medinflytande ”på golvet” har 

det positiva effekter, t.ex. i produktivitetsvinster. Vidare kan införandet av en ny vision där 

ledarskapet har en stödjande karaktär i form av en interaktion, en definiering av verkligheten, en 

beroendefull relation samt vägledning kring rättigheter och skyldigheter ha positiva effekter på 

organisationens lärande. En av de informella vinsterna med förändringar i lärandebeteende är att 

de anställda i högre utsträckning börjar informera sig mera, undersöka och experimentera 
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(Kinlaw 1995).  

 

Arbetet med en ändrad organisationsinriktning ur värderingsperspektiv behöver enligt Senge 

(Senge 1990) en förstärkande process för att förverkliga visionen. D.v.s. att visionen blir något 

att sträva efter, att visionen anses ha fördelar, att ledarna och medarbetarna känner entusiasm för 

visionen. Sammanfattningsvis menar Senge att några fallgropar finns i en förstärkande process i 

visionsarbetet, som tex: 

  - tillväxtbegränsningar sätter käppar i hjulen för framtagandet av en ny vision, 

  - visionen är orealistisk likt en hologramsprincip och omöjlig att realisera, 

  - den kreativa spänningen inte kan hållas kvar av ledare och medarbetare, 

  - motverkande krafter som tidspress eller avsaknad av hävstångseffekt (Senge 1990). 

Hur lång tid det tar att utveckla en vision är avgörande för graden av drivkraft hos medarbetaren 

efter att visionen är framtagen (Senge 1994). Detta är något som är ett genomgående tema som 

jag har ett intresse att beskriva empiriskt. 

 

Visionen ska kännetecknas av en ”kreativ spänning” där det personliga mästerskapet är grunden. 

Denna spänning blir som en strävan efter en kraft vilken har tydliga positiva effekter. 

Möjligheten att genom olika arbetsmetoder skapa en gemensam framtid ses ge en gynnsammare 

atmosfär för att uppnå en lyckad vision. Senge menar att visionen kan ha olika innebörd för olika 

personer och likt ett hologram vara fragmentariska tolkningar av en gemensam helhet. Varje 

medarbetare har sitt unika perspektiv. Det är när helheten läggs samman som en gemensamt 

tolkad version blir synlig. Sammanfattningsvis beskriver Senge ett sätt att ta fram en gemensam 

vision: 1) Utgå från och beskriv medarbetarens visdom. 2) Be om stöd i att formulera visionen. 3) 

Beskriv visionen som vad vi gemensamt verkligen vill uppnå. 4) Hitta utmaningen och 

innovationen i den nya visionen. 5) Fokusera på det positiva då negativa visionsbeskrivningar 

enligt Senge tenderar att bli kortlivade och kraftlösa (Senge 1996). Ett av nyckelorden är just 

gemensam. Senge menar att t.ex. cynismen kan ge en uppfattning att visionen blir propaganda 

som ledningen trycker ner i organisationen vilket ses ge en medarbetarpassivitet (Senge 1990).  

 

Något central i teorierna om vision och värderingar är ett arbete med grundläggande antaganden. 

En ordergivning och centralt auktoritär styrning ger en snabb ytlig lösning utifrån ett tryck från 

ledningen. Den eftersträvansvärda motsatsen är ett arbete där medarbetaren själv deltar i 

förändringsarbetet, visar sina värderingar och tankar för en handling. Detta ger ett 

eftersträvansvärt medarbetardriv och positivt tryck från medarbetaren. I slutändan ger mer 

inflytande, deltagandet i visionsarbetet, ökat lärande och en gynnsam atmosfär positiva effekter 

för kunden (Senge 1990). 

Johnson gör en teoretisk återblick och beskriver att ett flertal teoretiker påverkat begreppet 

lärande organisation. Han exemplifierar tex. Senges teori och beskriver att tre ledarskaps 

beteenden är avgörande för att stödja en organisation att bli en lärande organisation: att ta fram 

en gemensam vision, att bemyndiga medarbetaren respektive att fokusera på lärande. I 

visionsarbetet beskriver Johnson att ledarens uppgift är att hitta syftet med organisationen likt en 

beskrivande förklaring varför organisationen finns till. Här har ledaren en central roll i det 

inledande arbetet kring vision med att skapa en lärande organisation, men visionsarbetet beskrivs 

avta med tiden. I arbetet med att bemyndiga medarbetaren beskrivs att makt behöver distribueras 

till medarbetaren och att detta behöver öka med tiden. Slutligen menar Johnson att i arbetet med 

att fokusera på lärande och att det behöver öka med tiden (Johnson 1998). 

Ekman beskriver en liknande organisationsförändring som inträtt efter att en organisation 

(Apoteket) fått en ny VD. Sammanfattningsvis beskriver Ekman tydliga drag hos Apoteket av 

det Senge beskriver utveckla en lärande organisation: 

- Skapa en vision som alla delar (Senge: vision) 

- Utveckla eget lärande och personlig mognad (Senge: Personligt mästerskap) 
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- Utveckla tänkandet och företagskultur (Senge: Mentala modeller) 

- Lära i team (Senge: Teamlärande) 

- Att kunna se mönster i komplexa system (Senge: Systemlärande) 

Likheterna med Senges teori och min beskrivna empiri är delvis liknande (Ekman 2004). 

 

Involvering som ett sätt att föra visionsutvecklingsprocessen framåt är något som tar tid och styrs 

av hur vi tänker i grunden. Att distribuera makt och bemyndiga medarbetaren tar tid. 

Förändringar i tankesättet styr våra tankar samt sätt att agera beskrivs som trögrörligt. Nära det 

gemensamma värderings- och visionsarbetet ligger hur våra individuella tankemodeller som styr 

vårt handlande. En tankemodell blir något av hur medarbetaren i organisationen agerar, t.ex. sätt 

att tolka, sätt att bearbeta och sätt att dra slutsatser (Senge 1990). Tankemodellen blir ett slags 

individuell, mental förutsättningskarta. Jag ska nu beskriva dessa teorier som är centrala för 

ledarens görande. 

6.3 Teori tankemodeller 
Tankemodeller beskriver hur ledaren och medarbetaren bearbetar sitt sätt att tänka inför att man 

ska utföra en handling. Tankemodellen styr vårt sätt att anpassa tankarna för att öka förmågan att 

växa kompetensmässigt i en föränderlig omvärld. Tankarna påverkar förmågan att förstå vilket 

styr vårt uppträdande och handlingssätt (Senge 1990).  

 

En vanlig teoretisk beskrivning av en optimal tankemodell i en organisation är att den 

kännetecknas av att värderingar delas av medlemmarna, att hjältar finns, att ritualer förser 

medlemmarna med faktiska uttryck och att historier förekommer inom organisationen. 

Tankemodellerna i organisationskulturen kan byggas av ledaren vilken påverkas av ceremonier, 

ritualer, myter, sagor, legender, historier, talesätt, språk, lärande, gester, fysisk layout, artefakter 

etc. (Bass & Stogdill 1990).  

 

Ledarens teknik och sätt att arbeta med tankemodellerna för att nå en förbättrad 

inlärningsprocess hos medarbetaren styrs till stor del av generaliseringar som enligt Senge liknas 

vid en mental modell. Att förändra tankemodellerna för ökat lärande tar tid och ses som en 

krävande process som behöver börja med att ledaren granskar sig själv, visar och ifrågasätter de 

egna värderingarna för andras bedömning. D.v.s. som att genom tolkningsvana beskriva 

tankemodellerna (Senge 1990). Detta anses vara något som inte helt lätt sker i praktisk handling 

då värderingarna ofta styrs av underliggande och uttalade antaganden som är dolda hos individen 

och i organisationskulturen (Schein 1992). De grundläggande värderingarna i tankemodellerna 

för organisationen blir ibland framarbetade genom en process där en del av organisationens 

kultur blir synlig, t.ex. genom storytelling (Denning 2005). De gemensamma historierna i 

organisationen blir en gemensam del av tankemodellen i organisationen. 

 

Tolkningsvanan för att beskriva den gemensamma grunden i verksamheten kan ske genom en 

form av socialisation som berör hur vi lär oss ”rätt” beteendesätt (Kleppestø 1993). Alla 

anställda i en organisation får kunskaper och lär sig om normer och värderingar genom 

socialisation: 
Detta samma vetande överförs återigen till nästa generation. Det lärs in som objektiv sanning under 

socialiseringen och internaliseras sålunda som subjektiv verklighet. Denna verklighet har i sin tur makt att 

forma individen (Berger och Luckman 1979, s 84). 

Tankemodellen och vanemässigheten underlättas av att vi generaliserar. Mönster och 

upprepningar kan medföra att om vi är ensamma åtminstone har sällskap av våra metoder där 

vanemässigheten medför att en viktig psykologiska fördel; att antalet alternativ minskar 

(Kleppestø 1993). Tankemodellerna kan därmed ses bli något av ett stöd för olika handlingar och 

beslut. 
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Vanemässiga handlingar och generaliseringar begränsar å andra sidan de mänskliga tankarnas 

flexibilitet. Detta ses skapa en tröghet och förändringsovilja där oviljans fortlevnad kan medföra 

att kulturen för lärande hindras då historiska skeenden kan ha förlorat sin ursprungliga funktion 

eller praktiska användbarhet. Det som en gång var en styrande tankehypotes, en subjektiv 

verklighet eller sanning omvandlas gradvis till en social realitet. Till slut ändras uppfattningen i 

kulturen så att den subjektiva verkligheten blir objektivifierad (Bang 1994; Berger & Luckman 

1979). Detta genom att överföra svårartikulerad kunskap mellan olika medarbetare.  

 

De grundläggande antaganden i tankemodellerna beskrivs skapas först och främst genom 

handling. Detta kan ske genom att exponera bakomliggande tankar kring handlingen likt t.ex. 

tyst kunskap. D.v.s. kunskap som är svårare att artikulera och beskriva utan att utföra handlingen 

och agera. Att lära genom att göra är ett av flera sätt att ta till sig kunskap, omvandla kunskapen 

till eget handlande och stärkande av egen kompetens. Med ett gemensamt tankesätt och språk, 

gemensamma tolkningar av värderingar i en organisation så underlättas det organisatoriska 

lärandet. Här behöver både ledaren och medarbetaren känna till på vilket sätt olika personers 

grundstil för lärande är, där en uppdelning teoretiskt görs i ”de aktiva /görare”, ”de 

eftertänksamma / tittande”, ”de teoretiska / tänkande” samt ”de pragmatiska / resultat-

fokuserade” (Granberg 2009).  

 

Vera och Crossan har utifrån bla Senges teorier tittat närmare på hur tankarna kring det 

strategiska ledarskapet hos högsta ledningen påverkar organisatoriskt lärande. De konstaterar att 

bla Senges forskning beskriver lite om högsta ledningens ledarskapsstil som påverkande för 

medarbetarens lärande. Istället beskriv tex. att den högsta ledningens strategiska fokus kan vara 

att svara på morgondagens utmaningar och möjligheter (Vera & Crossan 2004). 

 

Det finns inte tydligt beskrivet någon forskning som visar att en specifik inlärningsstil är bättre 

än någon annan för att påverka tankemodellerna utan det finns tydliga styrkor respektive 

svagheter med respektive metod (Kolb, Rubin och Osland 1995). Att behärska ett gemensamt 

språk och en tankemodell är ett krav för att medarbetare ska kunna ha ett förhållningssätt genom 

vilket man kan hantera eget lärande och dra nytta av kännedom om andras inlärningsstil. 

Exempel finns från studier som visar att ledare som är bättre på att lära sig är mer engagerade i 

sitt ledarskap för att uppnå bättre medarbetarlärande (Brown & Posner 2001).  

 

Det finns positiva effekter av att försöka lyfta dolda antaganden genom att undersöka andras 

åsikter för att ta ett steg mot gemensamma tankemodeller. Dels genom en grundlig redovisning 

av egna åsikter, men också genom att undersöka samstämmigheten mellan det tänkta och det 

sagda. Här finns en exponeringsrisk då ledaren visar de bakomliggande antagandena vilket kan 

få en styrningseffekt där fler vill tycka som ledaren: ”vi lyssnar in och tycker lika”. Detta blir en 

avvägning mot ett annat sätt att agera: Att först utröna allas antaganden för att återföra och 

gemensamt reflektera vilken teoretiskt ses ge en gemensam förståelse utan argumentation och 

negativ upptrappning (Senge 1990).  

 

Ett sätt att tydliggöra och utveckla tankemodellerna är att göra handlingar gemensamt. Detta har 

beskrivits i det tidigare avsnittet om visions- och värderingsarbete. Här blir görandet något av det 

centrala där dolda antaganden visas t.ex. i definieringen av olika ord. Arbetet med värderingar 

bör teoretiskt omfatta att exponera tankarna bakom tankemodellerna, t.ex. genom att beskriva 

hur olika värdeord definieras i exempel på praktisk handling. Teoretikerna (Schein 1992; Senge 

1990) menar att det ofta är i själva reflektionen efter handlingar som merparten av lärandet sker. 

Denna del av teorin kring lärande organisation ska jag beskriva härnäst.   

6.4 Teori handlingslärande 
Ledarens småprat med medarbetarna i den lärande organisationen beskrivs bl.a. handla om att 

eftersträva att synliggöra argument bakom beslut. Detta för att i slutändan uppnå ett 
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handlingslärande. Medarbetarens driv mot visionen utvecklas genom ett reflekterande där 

argumenten behövs för förbättrad medarbetarförståelse. Finns en brist på reflekterande ses det ha 

negativa effekter på handlingslärandet. Teoretiker (Ekman 2003) har visat att samspel mellan det 

vi säger att vi gör och det vi verkligen gör ger ett handlingslärande som stärker de värderingar 

vilka antagits i organisationen. Ledaren spelar en avgörande roll för handlingslärandet där 

feedback är inbyggt i den dagliga kommunikationen för medarbetarens lärande i vardagsarbetet. 

 

Teoretikerna menar att ledarna behöver arbeta med att inse och beskriva skillnaden mellan hur vi 

säger att vi skall handla (espoused theory) och hur vi i själv verket handlar (theory-in-use). 

Reflektionen kräver en form av tankeprocess för att bli mer uppmärksamt medveten om skeendet 

(Argyris och Schön 1995). Det krävs även en förutsättningslös konversation om våra olika 

antaganden och underliggande tankemodeller för agerandet (Senge 1994). Ledarskapshandlingar 

behöver ofta starta med en beskrivning av ledarens egna tankemodeller och antaganden innan 

ledaren agerar (Schein 1992). Att utveckla förmågan hos ledare att lära sig snabbare i realtid 

genom autentiska dilemman kan ses av vissa teoretiker som en framgångsfaktor hos samtida 

organisationer (Leonard & Lang 2010).  

 

McGill och Slocum beskriver utifrån Senges teori respektive olika klassiska organisationsteorier 

fyra olika typer av organiseringar i koppling till lärande. De gör en teoretisk uppdelning i 

följande delar: 

- kunskaps organisation med koppling till Webers byråkrati, Fayols administrativa teori. 

Signifikant är manualer och rutiner samt beskrivningar av ett ”bästa sätt”. Ledarskapet beskrivs 

karaktäriseras av kontroll, förutsägbarhet och effektivitet som ledord. 

- undersökande organisation som kännetecknas av en stark kultur baserad på värderingar och 

myter. Den organisatoriska kulturen och underhållande av myter i organisationen beskrivs 

fokuseras på inåtperspektiv vilket inte med automatik ses underlätta organisatoriskt lärande. 

- tänkande organisation som karaktäriseras av hög grad av handlingar och problemlösande med 

kortsiktigt perspektiv, snabba lösningar utan organisatoriskt samarbete och integration. 

- lärande organisationen vilken enligt McGill och Slucum beskrivs både beakta erfarenhet och 

sätten organisationen använder erfarenheten på. Enligt McGill och Slucum den organisering som 

ger bättre lärande. Koppling görs till Senge och Argyris teorier kring lärande och den lärande 

organisationen beskrivs ha fördelar i förhållande till övriga organiseringssätt. Exempel ges kring 

ständig förbättring av olika sätt att organisera för en ständig lärprocess (McGill & Slocum 1993; 

Senge 1990).   

 

En person, grupp eller organisation som arbetar med en given frågeställning mot ett givet mål 

kan ifråga om lärande justera sitt handlande och denna justering sker ofta med en 

tidsförskjutning för ökat lärande. En brist på kritiskt reflekterande kan ge en oavsiktlig 

tidsförskjutning mot ett ickelärande där ledaren accepterar de för tillfället givna sättet att arbeta 

med tankeprocessen. Bristen på reflekterande ger ett single-loop präglat organisatoriskt lärande 

där organisationen upprepar i stort sett samma fel och brister hela tiden. Det underlättar att 

utvecklingen istället sker mot att analysera handlingen och nå en förklaring underlättas av ett 

utifrånförstående-perspektiv, d.v.s. förändring av andra ordningen eller double-loop lärande. 

Ledaren beskrivs behöva arbeta för att utveckla individerna och organisationen mot kontinuerligt 

lärande (mot ett ”deutero-lärande”). Detta omfattar mer än att enstaka individer utvecklar sin 

kompetens inom sin specialitet/sitt yrkesområde likt att lära sig av erfarenheter i den konkreta 

handlingen i verkligheten. Denna utvecklade form av lärande beskrivs ibland ske med en 

fördröjning (Argyris 1991).  

 

Argyris menar att de flesta organisationerna har ett dilemma som beror på hur organisationen lär: 

Skulle ledningen enbart använda single-loop-lärande ger det i lägre utsträckningen en hållbarare 

lösning. Argyris beskriver att chefer och anställda behöver bli mer kritiska i sitt reflekterande 

över eget beteende. Först då ges ett mer hållbart lärande (Argyris 1991). 
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En tidsfördröjning i handlingslärandet där ledaren arbetat med tankemodellerna sker genom att 

lära sig nya färdigheter samtidigt som organisationens arbetssätt, system och rutiner förändras. 

Senge ger några exempel: scenarieplanering och framtidsalternativ för att förändra 

tankemodellerna. Ett sätt att arbeta med gapet mellan den önskade handlingen och den faktiska 

handlingen för att uppnå förbättrat lärande är arbete med exempelvis öppenhet, kommunikation 

och tyst kunskap. Detta gap är exempelvis skillnaden mellan det tänkta och det sagda. När ett 

visionsarbete kan startas med en entusiasm för visionen bör den bärande teoretiska tanken att den 

eftersträvansvärda visionen ska medföra positiva effekter i organisationen med t.ex. en 

förändringsfokus eller tillväxtfokus. Det är ledarnas attityd och handlingar inte leder till 

fördröjningsloopar menar Senge att det blir en del av skapandet av organisationens framtida 

tankemodell. Naturliga ifrågasättanden och anslutningsprocesser kan balansera visionsprocessen 

och starta en polarisering med hämmande tillväxtbegränsning som följd (Senge 1990). 

 

Senge tydliggjorde att organisationer behöver ta in och lära av den omgivande föränderliga 

miljön organisationen verkar i för ökat lärande. Bass beskriver att den lärande organisationen 

inte är nöjd med ett status quo-tillstånd utan eftersträvar att stärka medarbetarna att bli 

förändringsinriktade. Bass gör kopplingar till olika organisationer och beskriver att 

organisationer som inte karaktäriseras av lärande omhuldar ett bevarande av gamla sätt att lära. 

Detta kan få till uttryck att en person kan uttrycka att inget ändrats trots att jag varit frånvarande 

flera år (Bass 2000). 

 

Visionen behöver vara en starkt styrande kraft för att ledarna inte ska ge upp sin strävan och visa 

osäkerhet, desillusionering etc. Detta sker bl.a. genom effektiv kommunikation. Ett flertal studier 

visar att en effektiv kommunikation mellan ledare och medarbetare som en av flera avgörande 

faktorer för förbättrade möjligheter till utvecklade tankemodeller. Här är ledarens 

kommunikation vid handlingslärande viktig som ett sätt att säkerställa förståelsen hos andra av 

det som är förmedlat och uttalat (Bass 1990; Bennis & Nanus 1985; Huges, Ginnett & Curphy 

2006; Kanter 1983). Medarbetarens tillfredsställelse och förutsättningar för att nå ett bättre 

resultat hänger ihop med kvaliteten på den service som ges till organisationens kunder, 

uppdragsgivare/ägare m.fl.  

  

För att öka medarbetarens förståelse, säkerställa att förmedlad information tolkas rätt kan en 

kommunikationsmodell underlätta i ledarskapet för ett ökat lärande (Huges, Ginnett & Curphy 

2006). Detta genom att olika kommunikationsprocesser tydliggörs genom att beskriva 

kommunikationen likt ett flöde med återkoppling inbyggd mellan sändare och mottagare för ökat 

lärande. Kommunikationen i lärande kan beskrivas som kopplingen mellan hur vi säger att vi ska 

handla respektive hur vi sedan handlar. Småpratet blir en brygga mellan prat och handling. 

Ledarens småprat i den lärande organisationen handlar om att eftersträva att synliggöra 

argument, uttalade respektive outtalade värderingar. Medarbetarnas överprövning av ledningens 

intentioner sker i samspelet mellan ledaren och medarbetaren där denna överprövning är något 

av det som kan beskrivas påverka tankemodellerna. Överprövningen av ledningens intentioner 

ses som en naturlig och ostoppbar mellanmänsklig aktivitet (Ekman 2003). 

 

Ledarens förutsättningar för att bygga lärande och stärka medarbetares kompetens behöver ske i 

en lärande miljö där medarbetaren lär i en ständigt pågående process snarare än att lärandet är en 

engångshändelse. Här är återkoppling/feedback som inbyggd i daglig lärandemiljö en 

förutsättning. Som att likna vid en norm för att nå en mer hjälpande inställning för att bygga 

kompetens hos andra. Medarbetaren har även behovet att se att ledaren leder via eget agerande 

snarare än via ord (Northouse 2004). Tydliga kopplingar görs mellan feedback och 

handlingslärande. Värt att notera är att ledaren spelar en avgörande roll för handlingslärandet där 

feedback är inbyggt i den dagliga kommunikationen för medarbetarens lärande i vardagsarbetet 

(Argyris och Schön 1995).    
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6.5 Teorisammanfattning 
Utifrån min problematisering har jag utvecklat ett syfte för att genom den beskrivna metoden, 

välja applicerbara teorier för att kunna besvara min forskningsfråga. Efter teorieftersökning har 

jag hittat teorier som jag indelat tre områden: Visions- och värderingsarbete, tankemodeller och 

slutligen handlingslärande. Indelningen är gjort utifrån huvudteorin - Peter Senges ”Den femte 

disciplinen” (Senge 1990). 

 

När det gäller visions- och värderingsarbete har jag beskrivit det flera teoretiker ser som centralt: 

vad som händer när de anställda blir tillfrågade och får medinflytande ”på golvet” i framtagandet 

av vision och värdeord till produktivitetsvinster och att införandet av en ny vision där ledarskapet 

har en stödjande karaktär i form av en interaktion. Ekmans avhandling visar att Apotekts 

organisationförändring i början av 2000-talet har tydliga drag som liknar Senges beståndsdelar i 

teorin kring lärande organisation. Ekman menar att organisationen startat förändringsarbetet med 

att skapa en vision, därefter utveckla lärandet och organisationens kultur samt slutligen arbeta 

med att lära i team och att kunna se mönster i komplexa system (Ekman 2004). Teorierna kring 

visions- och värderingsarbete beskriver även bl.a. att hur lång tid det tar att utveckla en vision 

blir avgörande för graden av drivkraft hos medarbetaren efter att visionen är framtagen (Schein 

1992). Detta är något som är ett genomgående tema som jag har ett intresse att beskriva 

empiriskt. När det gäller att hitta en samstämmighet i teori, avhandlingar, artiklar och min 

beskrivna empiri ser jag en viss samstämmighet, dock beskriver inte teorin, avhandlingarna eller 

artiklarna tydligt vad ledaren gör för att påverka det organisatoriska lärandet.  

 

Senge argumenterar för att visionen ska kännetecknas av en ”kreativ spänning” där det 

personliga mästerskapet är grunden (Senge 1990). Denna spänning blir som en strävan efter en 

kraft vilket se ha tydliga positiva effekter. Möjligheten att genom olika arbetsmetoder skapa vår 

egen framtid ser Senge som en gynnsam atmosfär för att uppnå det gemensamma i 

visionsarbetet. Ett av nyckelorden är just gemensam. I kontrast kan det finnas en cynism hos 

medarbetaren om visionen tagits fram enbart av ledningen. Senge argumenterar för att just detta 

kan ge en uppfattning att visionen blir propaganda som ledningen trycker ner i organisationen 

vilket ger en medarbetarpassivitet (Senge 1990). Dialogen som komplex process är något som tar 

tid och styrs av hur vi tänker i grunden av det som styr våra tankar samt sätt att agera samt hur 

väl medarbetaren arbetar för visionen (Ekman 2003). 

 

När det gäller tankemodeller har jag valt att titta närmare på en teoretisk beskrivning att 

tankemodeller i organisationen kännetecknas av att värderingar delas av medlemmarna, att 

hjältar finns, att ritualer förser medlemmarna med faktiska uttryck och att historier förekommer 

inom organisationen. Tankemodellerna i organisationskulturen kan ses byggas av ledaren och de 

påverkas av ceremonier, ritualer, myter, sagor, legender, historier, talesätt, språk, lärande, gester, 

fysisk layout, artifakter etc (Schein 1992). Vidare är ett tema i Senges teori att utan ett 

gemensamt språk och gemensam tolkning av värderingar i en organisation så finns det inte i så 

hög utsträckning medvetenhet utan snarare begränsningar i tolkningen av gemensamma 

tankemodeller (Senge 1990). Här behöver både ledaren och medarbetaren känna till på vilket sätt 

olika personers grundstil för lärande är. Ledarens görande i förhållande till tankemodellerna är 

centrala i flera teoretikers resonemang.  

 

Senge utgår ifrån att det finns positiva effekter av att lyfta dolda antaganden genom att 

undersöka andras åsikter. Dels genom en grundlig redovisning av egna åsikter, men också 

möjlighet till att undersöka samstämmigheten mellan det tänkta och våra handlingar. Här finns 

en exponeringsrisk då ledaren visar de bakomliggande antagandena vilket enligt Senge kan få en 

styrningseffekt där fler vill tycka som ledaren: ”vi lyssnar in och tycker lika”. Detta blir en 

avvägning mot det som Senge argumenterar som ett annat sätt att agera: Att först utröna allas 

antaganden för att återföra och gemensamt reflektera vilken han ser ge en gemensam förståelse 
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utan argumentation och negativ upptrappning (Senge 1990). Teoretikerna menar att det ofta är i 

själva reflektionen efter handlingar som merparten av lärandet sker (Senge 1990). 

 

När det gäller handlingslärande har jag beskrivit ledarens sätt att arbeta med gapet mellan den 

önskade handlingen och den faktiska handlingen för att uppnå förbättrat lärande. Detta beskrivs 

t.ex. vara ledarens arbete med exempelvis öppenhet och kommunikation. Detta gap är 

exempelvis skillnaden mellan det tänkta och det sagda. Vidare beskriver teoretiskt att en effektiv 

kommunikation mellan ledare och medarbetare som en av flera avgörande faktorer för 

förbättrade möjligheter till lärande. Här är ledarens kommunikation ett viktigt sätt för att 

säkerställa förståelsen av det som är förmedlat och uttalat. Slutligen har teoretikerna ofta 

beskrivningar kring ledarens förutsättningar för att bygga lärande och att stärka medarbetarens 

kompetens vilket behöver ske i en lärande miljö där medarbetaren utvecklar en ständigt 

pågående process snarare än att lärandet blir en engångshändelse (Argyris & Schön 1992). 

 

Återkoppling/feedback som inbyggd i lärandemiljön kan liknas vid en norm för att nå en mer 

hjälpande inställning för att bygga kompetens hos andra. En viktig faktor är behovet hos 

medarbetaren att se att ledaren leder via eget agerande snarare än via ord. Senge menar att den 

kreativa spänningen i visionen medför att de ledare som har förmågan att handla efter sin 

övertygelse och hela tiden lära sig och utvecklas blir de ledare som medarbetarna naturligt följer. 

Förstärkande feedback ses vara en drivkraft för tillväxten likt en positiv spiral. Motsatsen är ett 

accelererande förfall. Exempel på annan feedback som Senge beskriver är den balanserade 

feedbackprocessen för ett målorienterat beteende (Senge 1990). Många feedbackprocesser 

beskrivs innehålla fördröjningar och avbrott vilka påverkar återkopplingen och resultatet i 

lärprocessen.  

 

Valet av teorier kring visioner, tankemodeller och handlingslärande är gjord utifrån flera 

aspekter. Främst för att jag anser att dessa teorier passar bättre när jag utgår från min beskrivna 

bakgrund, frågeställning och mitt syfte för uppsatsen. Men även för att förbättringar av 

organisationen enligt teorierna åstadkoms genom medinflytande för medarbetaren 

(”tankemodell” i Senges teori), att visioner och värderingar arbetas fram av alla i organisationen 

(”visionsarbete” i Senges teori) samt arbete för att minska gapet mellan ord och handling 

(”handlingslärande” i Senges teori). Valet av teorier har slutligen gjorts för att i högre 

utsträckning kunna besvara min frågeställning om vad ledaren gör för att underlätta 

medarbetarens lärande (Senge 1990).  

 

Sammanfattningsvis menar teoretikerna (Ekman 2003; Schein 1992; Senge 1990; Trollestad 

1994) att ett bättre resultat uppnås om alla får känna delaktighet, får veta att arbetet ger 

organisationen nöjda ägare och uppdragsgivare vilket är viktigt. Och för att detta ska kunna ske 

måste medarbetaren få de rätta verktygen som oftast består av hur ledaren gör när det gäller 

kommunikation och informationsförmedling. 

Utifrån Senges teori kring ledarskap och lärande organisation som jag beskrivit har jag valt 

metod och intervjufrågor för att besvara frågeställningen för uppsatsen.  

7. Metod 
Inledningsvis fanns flera uppslag kring olika metoder, upplägg för undersökningen och 

organisationer att utgå ifrån. Utifrån teorierna om ledarskap och lärande under en 

förändringsprocess över tid föll valet på att empiriskt beskriva en länsstyrelse där en större 

förändring är genomförd de senaste åren.  

   

Fem intervjuer om c:a 1,5 timme har gjorts med formella chefer som beskriver vad de som 

ledaren gör för att i slutändan ge bättre förutsättningar för lärande hos medarbetaren. Studien är i 

huvudsak heuristisk, men även till viss del deskriptiv. Det intressanta för mig har varit processen 

kring vad ledaren gör snarare än resultatet för att förstå och tolka olika observationer, skeenden 



 23 

och företeelser som ledaren själv uppfattar att han eller hon gör.  

 

Organisationen är en länsstyrelse i södra Sverige. Länsstyrelsen består av flera enheter med 

enhetschefer, funktionsansvariga och medarbetare. En rad olika yrkeskategorier arbetar vid 

länsstyrelsen, t.ex. jurister, samhällsplanerare m.fl. Valet av organisation har gjorts med hänsyn 

till att länsstyrelsen gjort en större organisationsförändring de senaste åren där organisationen 

delvis bytt ledning, utarbetat en vision, tagit fram värdeord, ändrat den fysiska arbetsmiljön etc. 

 

När jag tittar på förklaringsmodeller och metodansats för uppsatsen har jag utifrån det ovan 

angivna gjort ett ställningstagande att jag utgår från teorin för att därefter göra en empirisk 

undersökning vilket kan liknas vid en deduktiv förklaringsmodell. Dessa förklaringsmodeller 

beskrivs bl.a. av olika teoretiker (Alvesson och Sköldberg 1994; Halvorsen 1992). 

 

Ur metodsynpunkt har en deduktiv förklaringsmodell utgångspunkten i en generell regel och 

hävdar att denna förklarar ett visst enskilt fall av intresse. Utgångspunkten här blir teorin eller 

som Halvorsen beskriver att teorier är utgångspunkten för empiri (Halvorsen 1992). Deduktion 

utgår från teori över till empiri, som en slutledning från det allmänna till det enskilda. Den 

induktiva ansatsen utgår från en mängd enskilda fall och hävdar att ett samband som observerats 

i samtliga dessa också är generellt giltiga. Induktion tar utgångspunkt i empirin och 

regelbundenheter som slutligen eftersöks i teorin. Som att härleda slutsatser från empiri. 

Abduktion innebär att ett enskilt fall tolkas med ett hypotetiskt övergripande mönster, som om 

det vore riktigt, förklarar fallet i fråga. Vidare kan tolkningen i det abduktiva angreppssättet 

bestyrkas genom nya iakttagelser vilket ligger nära fallstudier. Abduktion blir en förståelse som 

successivt växer fram. Metoden blir ett slags kombination av de två tidigare nämnda induktiva 

och deduktiva angreppssätten (Alvesson och Sköldberg 1994). Utifrån förklaringsmodellerna 

som beskriver hur forskningen kan bedrivas i ett större perspektiv ser jag induktion och 

deduktion som något av motpoler. Tillvägagångssättet för uppsatsen jag valt är deduktivt. 

 

Inledningsvis har jag utarbetat en problemformulering och ett syfte för att koppla teori till 

empiri. Jag har valde att inledningsvis göra litteraturstudier för att ha en teoretisk bas utifrån 

frågeställning och syfte. Detta för att förbättra förståelsen av vad ledaren teoretiskt ses göra och 

beskriva detta utifrån de tre teoretiska områdena: Värderings- och visionsarbete, tankeprocesser 

och handlingslärande. Teorierna ligger till grund för frågorna och grupperingen av frågorna i 

uppsatsen. Teoriernas omsättning till frågor och undersökningsvariabler ser jag som 

operationalisering för att besvara min frågeställning. Jag har utifrån teorierna valt att ta hänsyn 

till den kontext som ledarna i organisationen verkar i för att anpassa frågeställningarna (Bell & 

Bryman 2007). Detta för att applicera teorier på empirin. 

 

För att besvara mina frågeställningar kring att öka förståelse och tillföra kunskap om vad ledaren 

gör för att förbättra lärande har jag valt att inrikta uppsatsen mot ledarens görande och mentala 

processer vilka medför en social interaktion, med normer, värderingar och processer mellan 

människor. Analysen riktas mot en mikro-subjektiv nivå, dvs. analysen är inte på en högre 

strategisk nivå utan på individnivå (Ritzer 1996) för att beskriva processer av en 

verklighetskonstruktion. Med processer avser jag något som utvecklas över tid eller förlöper över 

tid. När det gäller ”vad ledaren gör” har jag eftersträvat att beskriva genom frågor till ledaren i en 

verklig organisatorisk miljö. Svaren i en intervju ur social synvinkel kan berika kvaliteten av 

slutsatserna. Här är olika synvinklar av kvalitativa undersökningar, t.ex.  

 Beskrivningar av verkligheten, 

 Undersökande processer, 

 Förståelse för aktiviteter, 

 Studerande aktiviteter och händelser, 

 Funktionen av social interaktion.    
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Av störst intresse för mig är att beskriva vad ledaren gör, dvs. att beskriva de aktiviteter som 

ledaren själv beskriver sker när det gäller verktyg och tekniker för att underlätta medarbetarens 

lärande. Kännetecknande för denna kvalitativa undersökning har varit att förse uppsatsen med en 

version av en teori som enligt Silverman kan innehålla referenser av mekanismer eller processer 

som identifierar variablerna. Några vanligen förekommande kvalitativa metoder ses vara t.ex. 

observation, textanalys, enkäter och intervjuer. Ofta kombineras metoderna i någon form 

(Silverman 1993).   

 

Urvalet av intervjupersoner gjordes i första hand utifrån syftet och frågeställningen med 

undersökningen. Utgångspunkten har varit ledarens görande och därför har jag valt 

informationsgivarna utifrån deras position i organisationen (Patel och Tibelius1987), dvs. att de 

är formella chefer som utövar ledarskap. Jag har kontaktat de utvalda formella ledarna först via 

mail och telefonsamtal för att få ett medgivande att intervju kan kunna ske. Detta för att bl.a. 

fånga motivationen att delta i intervjun (Andersson 1994). Jag har valt att intervjua alla formella 

chefer i organisationen, Landshövdingen, enhetschefer och personalchefen. Detta för att få 

information om hur de formella cheferna själva anser att de utför sitt ledarskap. Här har jag 

eftersträvat att den tillfrågade även är villig att lämna ifrån sig den information som efterfrågas. 

Intervjun är en interaktionsprocess som innehåller mer än verbal kontakt t.ex. gester, mimik, 

uttryck, ögonrörelser, tonfall och tonläge. Här har det varit av intresse att beskriva om dessa 

olika kommunikationssätt förmedlar samma budskap. Dessa ickeverbala signaler har nedtecknats 

enligt ett speciellt mönster och informationen har beaktats vid analysen av intervjuerna.  

 

Litteraturen ger några exempel på olika metoder och sätt att mäta organisatoriskt lärande. 

Flertalet av de mätmetoder jag hittat omfattar enkätfrågor och få har direkt koppling till just 

ledarskap och görande för lärande. Exempelvis återfinns frågor kring hur ledningen arbetat med 

att beskriva bakgrunden och skälen med förändringen; hur ledningen arbetat med vision och 

värderingar etc. Ekman beskriver teorier kring lärande organisation och gör kopplingar till 

teorier kring lärande, organisatorisk kultur etc. dock inte någon uttalad beskriven koppling 

mellan lärande organisation och ledarskap (Ekman 2004). 

 

Jag har valt att samla data genom intervjuer. Jag har valt intervjuer istället för t.ex. enkät för att 

på så sätt eftersträva att lättare kunna besvara min frågeställning (”vad ledaren gör…”). Detta 

utifrån vad ledaren själv ser på det han/hon gör för att underlätta medarbetarens lärande. Här har 

jag valt intervjuer då intervjun ger mig större möjlighet till att anpassa följdfrågorna utifrån de 

svar som respondenterna ger. Jag har valt bort andra metoder just för att jag vill öka mina 

möjligheter till att komma närmare vad ledaren gör. De kvalitativa mönstren i intervjusvaren har 

också givit mig vägledning och jag har sökt att hitta teman och likheter i intervjuerna för att 

skapa mening i informationen. Här har jag använt följande steg för att underlätta att hitta en 

struktur i intervjusvaren; leta efter uttalade mönster/begrepp som återkommer, eftersöka mönster 

som är sannolika, sammanställning, analysering och omsortering i grupperingar, sökt efter 

metaforer, noterat relationen mellan variabler, letat efter logiska sammanhängande enheter samt 

slutligen skapa ett empiriskt sammanhang. Jag har gjort en analys för att ordna elementen (citat, 

nyckelord och andra illustrationer) i en matris för att skapa ordning och få en mer begreppslig 

informationsmängd. Detta har skett genom att i analysen av intervjusvaren skett i grupper utifrån 

intervjufrågorna.   

7.1 Intervjufrågor 
Tanken bakom intervjufrågorna är att skulle vara är av typen semistandardiserade i kombination 

med förutsättningslösa uppföljningsfrågor. Om några teoretiker anger något specifikt som 

centralt har jag använt samma grund för frågorna vid alla intervjuer för att eftersträva att 

pålitligheten och noggrannheten i undersökningen ska bli hög (Patel och Tibelius 1987). 

Intervjufrågorna är framtagna utifrån de teorier som finns återgivna i teoriavsnitten i uppsatsen. 

Grunden för frågorna är respektive teoretikers centrala resonemang i teorierna. Frågorna har 
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väglett mig för att titta empiriskt på vad organisationens ledare gjort för att jag ska kunna besvara 

uppsatsens frågeställning.  

 

Min avsikt har varit att använda fasta huvudfrågor som har följts upp med frågor av typen; ”Vill 

du utveckla det?”, ”Kan du berätta mer/ förtydliga”, ”Hur menar du då” etc. Jag har även använt 

upprepningar och tystnad för att få fördjupande svar. Intervjusvaren har kategoriserats för att se 

likheter mellan intervjuerna. Vid genomgången av intervjusvaren har jag bl.a. analyserat 

materialet för att hitta likheter i informationen från intervjuerna. Detta för att slutligen se att 

källorna börjar ta slut, när kategorierna börjar bli mättade (mer data skulle då troligen enbart 

givit en obetydlig merförståelse) samt att regelbundenheter visat sig i intervjusvaren.  

 

Inledningsvis har jag valt att fått accept att genomföra undersökningen via högsta chefen vid 

organisationen. Därefter har jag valt att kontakta de utvalda ledarna och säkerställt att de 

tillfrågade även var villig att lämna ifrån sig den information som jag efterfrågat (Andersson 

1994). 

 

Formuleringen av frågorna är gjord utifrån teorierna och i samråd med handledare. Till grund för 

de givna frågorna ligger teoriavsnitten och all litteratur, främst Senge teori om lärande 

organisation (Senge 1990). Här har jag utgått från teoretikerna och de teorier som de 

argumenterar för. Detta för att i nästa steg eftersöka det centrala i respektive teori för att 

operationalisera detta till det som jag byggt intervjufrågorna kring. Teorin har omvandlats i 

konkreta frågeområden där ett flertal frågor tagit sikte på att empiriskt träffa mot teoretikerns 

teorier. För att göra detta praktiskt hanterbart har jag tagit fram en intervjuguide som är 

frågeområden kring teorin (Senge 1990) som jag vill testa empiriskt. 

 

Med ledning av teoriavsnitten har tanken varit att använda öppna frågor med olika inriktning 

enligt teoriavsnitten i uppsatsen. Frågorna har ställts och därefter har uppföljning skett genom 

korta följdfrågor t.ex. varför, hur, men även genom pauser, uppmuntran, hummanden, 

huvudnickningar och upprepning av frågan. Frågorna var semistrukturerade för att kunna 

anpassas till den aktuella intervjusituationen och vad intervjupersonen beskrivet i de föregående 

svaren. Detta för att hitta rimliga frågor och växla mellan hel- och delaspekter så att individuella 

egenheter inte upphöjs till strukturella aspekter. Intervjusvaren har bedömts mot vedertagna 

föreställningar och gängse kunskap om ledarskap i teoriavsnitten. En förutsättning för tolkningen 

av svaren var att det finns en överensstämmelse mellan ord och handling i intervjusituationen 

samt att uppgiftslämnaren verkligen anger sina genuina upplevelser och känslor (Patel och 

Tibelius 1987).  

 

Jag har sökt empiri för att hitta indikatorer om ledarens görande kring lärandet. D.v.s. hur 

ledaren använder ledartekniker som påverkar för ökat medarbetarlärande. Valet av datainsamling 

har varit centralt för att kunna besvara given frågeställning och syftet med uppsatsen.  När jag 

valt frågeområden har min intention varit att dessa ska gå att kopplas mot teori för att i analysen 

av empirin kunna uppnå uppsatsens syfte samt att besvara frågeställningen. Inom de tre 

teoriområdena har jag hittat frågeområdena (värderingar & vision; tankemodeller; 

handlingslärande) som jag omvandlat till frågor för intervjuerna.    

 

Vidare hade jag för avsikt att kunna ange skäl för tolkningar och jag har eftersträvat att 

presentera olika överväganden och slutsatser i analysavsnittet. Pålitligheten i undersökningen 

beskriver om fler undersökningar skulle kunna lett till att ytterligare undersökningar givit 

likvärdiga svar. Min uppfattning är att det inte går att kvalitetssäkra en högre pålitlighet då detta 

skulle kräva två eller flera oberoende undersökningar alternativt undersökningar vid olika 

tidpunkter. Överensstämmelsen avser undersökningens giltighet och relevans (Halvorsen 1992) 

som kan vara svår att objektivt mäta, men informationen går oftast att tolka för att beskriva 

minskade störningar i mätningen (Patel och Tibelius 1987). Det finns en rad olika mätinstrument 
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utvecklade för att mäta lärande och ledarskap (Bass 2000; Marsick & Watskins 2003; McGill & 

Slocum 1993; Mohanty & Kar 2013; Vera & Crossan 2004). Dessa mätinstrument (MLQ, ODQ, 

OLD, SLAM, SLOQ) omfattar frågor som är intressanta att studera i förhållande till lärande och 

ledarskap. Flertalet av mina frågeområden finns beskrivna i mätinstrumenten, tex. hur 

organisationen arbetar med visionsarbetet, hur ledarna arbetar med delaktighet och dialog, frågor 

om utveckling av lärandet över teamgränser).  

 

Det är krävande att mäta och tolka effekter av görande i ledarskap för lärande och 

kompetensutveckling där en rad faktorer inverkar på effekterna som slutligen uppnås i 

organisatoriskt lärande (Kock 2010).  Min intention har varit att uppnå en godtagbar giltighet och 

tillförlitlighet i undersökningen kring ledarens görande för ökat medarbetarlärande.  

 

7.2 Datainsamling 
Mot bakgrund av teorierna har jag valt att intervjua chefer inom organisationen om vad ledaren 

gör för att med olika tekniker och verktyg förbättra lärandet i organisationen. Urvalet av data och 

intervjupersoner har gjort utifrån dels det centrala i respektive teoriavsnitt, dels utifrån 

frågeställningen, dels utifrån syftet med undersökningen. Urvalet av intervjupersoner har gjorts 

utifrån organisationsstrukturen för att eftersträva att täcka tre organisatoriska nivåer för att 

eftersträva att få olika ledares syn på ledartekniker. D.v.s. vad gör ledaren för att genom olika 

ledarskapstekniker och verktyg underlätta medarbetarens lärande. 

 

Teori- och litteraturgenomgången har haft en direkt koppling till frågeställningen jag ställt. 

Källkritisk granskning och värdering av varje bok, artikel och rapport jag valt har skett. Här har 

jag inriktat teoriavsnitten till empiriskt grundade teorier (Senge 1990) och jag har eftersträvat att 

författarna är en källa till auktoritet på området. Uppsatsen ska vara en integrering av teori och 

empiri samt beskriva den forskning som gjorts på området. 
 

Kvalitativa data består av detaljerade beskrivningar av situationer, händelser, samspel och 

observerande beteenden, av direkta citat från olika personer om deras erfarenheter, attityder, 

åsikter och tankar som utdrag eller hela avsnitt av processer i arbetet där ledarens görande 

synligläggs. Återgivandet sker med deltagarens egna ord. Personernas sätt att se saker och ting 

kan ses framkomma vid välstrukturerade intervjuer med öppnare frågor. Rollen som intervjuare 

anser jag ska vara icke dömande, sensitiv och respektfull oavsett om svaren bryter mot 

intervjuarens egna normer och värderingar. Detta avgör hur bra intervjun blir. Med ledning av 

min frågeställning blir följande av intresse: 

- Frågor om åsikter och värderingar som har som mål att ta reda på hur ledaren gör 

- Frågor som rör erfarenheter och beteenden som syftar till att ge beskrivningar av erfarenheter, 

handlingar och aktiviteter (Bang 1994). 

 

Problem med felkällor förekommer, bl.a. mitt eget tolkande vilket lett till en viss försiktighet i 

diskussionsdelen av uppsatsen. Databearbetningen gick till så att varje intervju skrevs ner i sin 

helhet. Därefter sökte jag efter gemensamma teman mellan intervjuerna, samt efter det oväntade, 

det udda/slående, generaliseringar etc. Av ett framträdande intresse har ”process och görande” 

varit: Vad ligger bakom görandet? Ur de utskrivna intervjuerna/textmassan (60 sidor) har jag 

gjort gruppering och letat genomgående teman. Jag har även eftersökt om det förekommer udda 

uttryck som beskriver en uppfattning som särskiljer sig från övrigt intervjumaterial.  

 

När det gäller att skapa mening i informationen från intervjuerna har jag sökt en struktur, letat 

efter uttalade mönster/begrepp som återkommer. Här har jag letat efter det sannolika och efter 

sammanställning analyserat och omsorterat grupperingarna, sökt metaforer, letat efter relationer 

mellan variabler och logiska sammanhang (Halvorsen 1992) som slutligen sökt att skapa ett inre 

teoretiskt sammanhang. Tolkningen av informationen ger en större sannolikhet att insikter och 
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förklaringar skall kunna uppstå.  

 

Utskriften av de inspelade intervjuerna har även fått tillägget av en fastlagd kodning (Silverman 

1993) som gjorts under samtalet. Detta skulle kunna vara en rad olika tecken vilka symboliserar 

något, t.ex.  

= likhetstecken symboliserar att den svarande utan betänketid besvarar frågan. 

(.4) nummer inom parentes efter punkt symboliserar tystnad i sekunder 

(.) punkt inom parentes symboliserar en kort tystnad i sekunder 

_ understrykning symboliserar ord artikulerat med eftertryck 

( ) tom parentes symboliserar otydliga ord i mening 

(ord) ord i parentes symboliserar troligt ord i mening. 

Denna kodnyckel har använts vid intervjuerna. Detta för att ge en mer total bild vid 

intervjusituationen avseende det som inte sägs och sådant som inträffar överraskande (Andersson 

1994). Intervjuerna har skrivits ut i Word. Citat från intervjuerna finns återgivna i analysavsnittet 

och de har gjort att redovisningen blivit mer levande och tydlig (Patel och Davidsson 1987). 

Detta är särskilt intressant vid redovisningen av åsikter, värderingar och beteenden som 

frågeområden (Andersson 1994). 

 

Övriga datakällor inför intervjuer har varit organisationens hemsida, visions- och 

värderingsdokument, beskrivning av organisationens uppdrag, lagtexter som reglerar 

verksamheten.  

8. Empiripresentation  
Empirikapitlet är uppdelat från intervjuerna i organisationen och de valda teoridelarna (Senge 

1990):  

- Ledarens arbete med värderingar och vision;  

- tankemodeller och vad ledaren för att skapa en gemensamhet;  

- handlingslärande och vad ledaren gör för att arbeta med handlingslärande och återkoppling.  

8.1 Empiri och bakgrund till organisationsförändringen 
Bakgrunden till organisationens strukturella förändringar, värderings- och visionsarbetet var att 

organisationen för några år sedan fick en ny högsta chef. Avgörande har också varit att anslagen 

minskat samt att organisationen fått fler uppdrag att utföra trots minskade ekonomiska ramar. 

Landshövdingen fick i uppdrag från uppdragsgivaren (departementet) att modernisera och 

effektivisera organisationen med ständiga förbättringar, att bli en mer attraktiv arbetsplats samt 

att arbeta för att få fler uppdrag.  Arbetet med att bli en lärande organisation har skett genom 

visionsarbete, arbete med gemensamhet samt arbete med handlingslärande.   

 

Arbetet med att ta fram en vision och värdeord beskrivs av de intervjuade ha varit en krävande 

resa. Flera faktorer har påverkat arbetet; t.ex. att organisationen har pålagts flera nya uppgifter, 

anslagen minskar, personalrörlighet bland de yngre medarbetarna, ett generationsskifte som 

pågår i personalstyrkan etc. Förändringarna som organisationen arbetat med har flera 

grundorsaker och de var kända i organisationen innan landshövdingen tillträdde sin tjänst. 

 

De intervjuade beskriver också att det före förändringsarbete funnits en avsaknad av ledarskap 

vilket de lett till att medarbetarna kunde uppfatta att det förekom dubbla budskap från olika 

chefer innan den nya landshövdingen tillträdde. Några intervjuade beskriver att 

utvecklingsarbetet handlade (och fortfarande handlar) om en form av överlevnadsfråga att utföra 

uppdraget så bra det går. Landshövdingen beskriver att det fanns indikationer från departementet 

att de inte var helt nöjda med det tidigare ledarskapet. En SWOT analys över läget innan 

organisationsförändringen visade vad som var bra och vad som belönades etc. i organisationen. 
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De intervjuade ledarna beskriver att organisationen tidigare inte arbetat så systematiskt med 

vision och värdeorden. Landshövdingen beskriver även att det tidigare var rörigt: 
”man saknade ledarskap, nästan alla medarbetare hade en egen affärsidé och lika mycket visioner och inget 

gemensamt mål eller gemensamt förhållningssätt utan att det var väldigt många firmor i firman och alla 

pratade om hur viktigt det var att få ett riktigt tydligt ledarskap och att uppdraget var att införa ett modernt 

flexibelt ledarskap i organisationen”. 

Det beskrivs som om chefskapet tidigare handlade om att företräda den egna enhetsgruppen och 

professionen i ledningsgruppsarbetet än att ta ett gemensamt arbetsgivaransvar. Länsstyrelsen är 

en gammal myndighet och flera av de intervjuade menar att beteendet delvis berott på avsaknad 

av interaktion mellan olika personer/funktioner och att detta ”satt i väggarna”, i den 

organisatoriska kulturen. 

 

Initialt ombildades ledningsgruppen och landshövdingen beslutade att HR- och personalchefen 

skulle delta som ordinarie ledamot i ledningsgruppen vilket de intervjuade ledarna anses ha 

underlättat förändringsarbetet. Alla organisatoriska delar fick då fick en ansvarig chef med i 

ledningsgruppen. Ett ledarprogram startades som stöd för ledarna. Programmet omfattade alla 

ledare i hela organisationen inklusive ledningsgruppens chefer. Tanken var att ge bättre 

förutsättningar för att prata samma språk, att arbeta samman ledningsgruppen och att stärka 

ledarna. Som stöd för att arbeta med frågorna bistod en konsult organisationen i 

förändringsarbetet. 

8.2 Empiri värderings- och visionsutveckling 
Efter att Landshövdingen tillträtt arbetade ledningen initialt med personalen för att ta fram en 

vision för organisationen. Visionen arbetades fram med målbilden att bli en myndighet, en 

arbetsplats, en arbetsgivare. Exempelvis beskriver en av de intervjuade:  
”Innan var det mer spretigt med de här olika enheterna. Mycket stuprörstänk. Det finns delvis kvar 

fortfarande, men det jobbar vi oerhört mycket på det. Både utifrån när det gäller resurser, kompetens, men 

kanske framförallt när det gäller ekonomi, Så det har varit mycket stuprörstänk.” 

Flera av de intervjuade har också beskrivit att medarbetarna varit de som arbetat fram 

värdeorden. De intervjuade ledarna har beskrivit att de gemensamt med personalen arbetat med 

utveckling av vilka värderingar som skulle vara vägledande i organisationen. Det har skett i 

diskussionsform. Den nya Landshövdingen beslutade att inrätta en ”medarbetardag” en gång i 

månaden. Den återkommande mötestiden har även används för inspirationsföreläsningar, 

informationsförmedling m.m. 

 

De intervjuade ledarna beskriver att både chefer och medarbetare har ett eget ansvar att bry sig, 

ta till sig information och delta i diskussionerna. Men det sker utifrån individens egna 

förutsättningar och engagemang. De som anställts efter det inledande visions- och 

värderingsarbetet har inte varit delaktiga i framtagandet av visionen utan kommit in i 

organisationen och fått visionen till sig. Här förtydligar en intervjuad chef att hur visionen 

fungerar idag i vardagen blir viktigare för att få förståelse för visionen.  

 

En faktor som initialt haft betydelse var att organisationen under en kort tid fick ställa in sig på 

att lokalytorna skulle minska för att de ekonomiska ramarna minskat. Detta tillsammans med de 

olika enheternas-/ funktionernas behov av att växa ibland och krympa ibland visade på behovet 

av mer flexibla lokaler. Detta då olika enheter har olika mycket att göra vid olika tidpunkter. De 

tidigare egna rummen ersattes med öppet kontorslandskap, en process som involverat och 

engagerat alla medarbetare. Här har ledningen uppvaktats av medarbetare och fackliga 

företrädare för att påverka beslutet om att införa kontorslandskap. Trots facklig samverkan och 

att medarbetarna fick vara med och besluta om delar i inredningen så önskade många 

medarbetare att de hade fått ha kvar egna rum. När den nya kontorslösningen var införd så 

arbetade alla i organisationen med förhållningssätt i lokalerna för att förbättra arbetsmiljön. 
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Vid medarbetardagarna arbetade man vidare med att ta fram värdeord/värderingar. Värderingar 

är något som organisationen beskriver i form av värdeord. Vid intervjuerna framkommer en 

tydlig beskrivning av att alla medarbetare och chefer inledningsvis arbetade både med vision och 

värdegrund. Ledningen hade infört ett stående möte på tre timmar en gång i månaden. En rad 

föreläsningar genomfördes, t.ex. om statstjänstemannarollen, varumärket Länsstyrelsen, 

värdskap, entreprenörskap, etik och moral. Arbetet med värderingarna genomfördes som 

grupparbete där ett 80 tal värdeord till slut arbetades om till ett 20 tal ord som skulle symbolisera 

organisationens värdegrund och värderingar (värdeord). Genom olika metoder och möten med all 

personal samt möten med fackliga företrädare enades organisationen slutligen om fyra värdeord 

som beskriver organisationens grundläggande värderingar. Värdegrunden för verksamheten 

består av fyra värdeord.  

 

De intervjuade beskriver att det varit viktigt att varje chef i ledningsgruppen haft avstämningar 

med landshövdingen var och en. Det interna och externa förhållningssättet är också något som de 

intervjuade beskriver att de var viktigt att arbeta med. Ledarna arbetade med förhållningssätt i 

ledarutvecklingsprogrammet, men även i interna respektive externa sammanhang. 

Organisationen inledde ett arbete med varumärket länsstyrelsen, att få en samhörighet och att 

ledningsgruppen skulle förmedla samma budskap. Vid intervjuerna framgår det att ledarna vid 

medarbetardagarna arbetat med att lyfta begreppet servicefokus och att det är kunden 

organisationen är till för. Att vara en kundserviceorganisation är enkelt att förstå, men beskrivs 

av ledarna som svårare att konkretisera i det vardagliga arbetet.  

 

Vid intervjuerna framträder att huvudingrediensen i visionsutvecklingen varit det gemensamma 

förhållningssättet, de gemensamma stegen, delmål, personliga mål, aktiviteter och 

handlingsplaner. Detta tydliggörs i valet av vilka strategier som organisationens medarbetare 

använder för att hitta struktur att ta sig till visionen som en integrerad del i det vardagliga arbetet, 

inte som en separat process. Ledningsgruppen har strävat efter att exempelvis integrera frågor 

om jämställdhet, mångfald och kvalitetsarbetet. Strategin har varit att ha kunden i fokus, att 

samarbeta och att visionen samt värdeorden blir en naturlig del i arbetet.  

 

De intervjuade beskriver att de tidigare ledningsmötena handlade om beslut i detaljfrågor som 

experter på sina respektive sakområden. Chefskapet beskrivs nu ha ändrats till att arbeta med 

övergripande frågor på strategisk nivå utan detaljfokus i expertkunskap. Här menar de 

intervjuade att värdeorden haft betydelse i positiv bemärkelse. Ledarna beskriver att de är mer 

coachande idag än att som tidigare ta detaljbeslut. Något de intervjuade också beskrivit som 

avgörande var att ansvarig politiker från departementet kom till organisationen på besök relativt 

snabbt som stöd till den nya ledningen vid arbetet med vision och värderingar.  

 

Arbetet med visionsframtagandet har enligt ledarna varit abstrakt och delvis svårt att arbeta med 

då visionen skulle beskriva en ”dröm”. Visionen beskrivs som en grund för att genomföra 

uppdraget. Landshövdingen beskrev visionen som ”var organisationen vill vara om fem år” och 

alla inom organisationen arbetade gemensamt fram en vision. Länsstyrelsen beskrivs av de 

intervjuade vara rättsgaranten, som jobbar med hållbar utveckling och tillväxt i regionen. Det 

beskrivs som en gemensamhet skapas inom organisationen när man arbetat med visionen. En 

gemensamhet där man eftersträvar trygghet och har visionen över tid även om en chef 

försvinner. Tidigare har det funnits mer uttalade intriger mellan enheter och det beskrivs tydligt 

att tidigare chefer hållit samman gruppen utan vision och gemensam värdegrund. Att vara ett 

föredöme är den gemensamt framarbetade, nya visionen för organisationen. 

 

De intervjuade ledarna beskriver att de tillsammans med medarbetarna tagit fram fem strategier 

där medarbetarna kopplar ihop värdeorden med visionen. De fem strategierna är att alla deltar i 

dialog, möten, kommunikation, samverkan respektive hållbar utveckling. Dessa strategier finns 

med vid medarbetardagarna, t.ex. vid inspirationsföreläsningar vilka handlat om förändringar, 
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ständiga förbättringar, hur ledarna och medarbetarna kan arbeta vidare med att hitta tidstjuvar i 

arbetet och att arbeta med att förenkla. 

 

Landshövdingen beskrivs ha eftersträvat att få med så många som möjligt av medarbetarna i 

arbetet kring värdeorden och visionen. Ganska snart efter starten av visionsarbetet uppkom en 

diskussionen i ledningsgruppen om ledarna skulle fokusera på de fåtal medarbetare som inte 

accepterade nyordningen eller de stora mertal av medarbetarna som visade att man deltog fullt ut 

för den nya visionen och de nya värdeorden. De intervjuade beskriver att de diskuterat mycket 

hur de skulle agera som ledning, och slutligen blev fokus på stora mertalet av medarbetarna som 

delat vision och värdeorden med ledningen. Som en intervjuad beskriver det:  
”alla chefer måste stå för det nya även när man lämnat ledningsgruppsmötet, annars kan man jobba ihjäl 

sig och det går inte”. 

Alla intervjuade beskriver att delaktigheten i organisationen underlättas av att ha ett 

diskussionsfrämjande klimat. Diskussionerna har givit ett kvitto på överensstämmelsen mellan 

de gemensamma värdeorden och medarbetarens värderingar.  

 

De intervjuade beskriver även att arbetet med att ta fram värdeorden och vision tagit en relativt 

lång tid och att det varit viktigt att arbetet fått ta tid. De beskrivs som en process där ledningen 

många gånger varit otålig och velat se konkreta resultat redan efter en kortare tid. Medarbetare 

ifrågasatte arbetssättet med vision och värdeord när handläggningshögarna växte. Några 

medarbetare visade att man inte ville delta i arbetet framåt och dessa personer beskrivs ha lämnat 

organisationen, gått i pension, valt att sluta eller accepterat nyordningen.  

 

En positiv effekt av visionsarbetet är att dialogen utvecklats och den beskrivs nu kreativ och 

framåtriktad enligt de intervjuade. Ett flertal medarbetare som varit tydliga motståndare och inte 

velat arbeta med vision och värdeord har gått till att vara mer positivt inställda. Ledarna 

beskriver det som att de har en dialog med medarbetare där alla vågar ge och ta vilket ses 

utveckla lärandet. Vid dialogen spelar feedback en avgörande roll för att bidra till både 

individuell och organisatorisk utveckling med utgångspunkt i de framtagna värdeorden för 

organisationen. 

 

Vid intervjuerna beskriver ledarna även att organisationen nu arbetat enligt visionen och 

värdeorden i några år. De intervjuade beskriver att förändringsprocesser tar tid och att man inte 

får ge upp utan att ledningen gemensamt behöver lita på arbetsprocessen. Arbetet beskrivs ha 

varit snirkligt ibland och även om det gått flera år uppfattas tiden kort i processen med 

visionsarbetet. Nu efter några år så menar de intervjuade att organisationen fortfarande inte helt 

förverkligat visionen. 

8.3 Empiri tankemodeller 
De tankemodeller som styr vårt handlande är inte alltid lätt att göra tydliga och exemplifiera, 

men beskrivs schematiskt som en ”vanans makt” som styr våra tankar, handlingar och 

värderingar (Senge 1990). Medarbetardagarna beskrivs av de intervjuade även handlat om 

påverkan på tankemodeller, t.ex. genomförda caféseminiarier som stimulerat funktioner och 

funktionsledare att ta initiativ till att berätta om ett aktuellt ämne eller vad de arbetat med. 

Metoden ses som lyckad för att ge en ökad gemensamhet. En vanlig teoretisk beskrivning är att 

tankemodeller i en organisation bl.a. kännetecknas av att värderingar först delas av 

medlemmarna, något som organisationen initialt arbetat med.  

 

Ledningen har arbetat för att komma bort från de tidigare tydliga organisatoriska stuprören som 

delat upp organisationen i olika delar. Detta för att förbättra informationen mellan funktioner, 

mellan medarbetare och mellan enheter. Ledningen eftersträvade att arbeta mer tvärsektoriellt 

och har genomfört seminarier för ökat lärande över gränser i organisationen. Detta för att skapa 

en tydligare gemensamhet och påverka ”tänk” (tankemodeller) i organisationen. Medarbetaren 
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inte bara är representant för sin egen funktion utan nu även försedd med information från flera 

delar av verksamheten och ses ha blivit en representant för hela länsstyrelsen. Spridning av 

information mellan olika organisatoriska delar beskrivs som en effekt av förändrade 

tankemodeller inom organisationen.  

 

Efter visionsarbetet ansåg ledningen att det var viktigt att föra ut regeringens politik i 

organisationen. De fortsatte vid medarbetardagarna efter arbetet med värdeord/värderingar. En 

gemensamhet i tankemodellerna skapades enligt ledarna genom att ha en gemensam plats för 

lunch, fika och möten. Vid intervjuerna beskrivs det tydligt att inte alla kände sig bekväma med 

att fika gemensamt, men nu ses det som en naturlig plats för organisatorisk gränsöverskridande 

utveckling som påverkar tankemodellerna. Även medarbetarplaceringen med öppet 

kontorslandskap påverkar gemensamheten inom organisationen då överhörningen ses ge en 

påverkan på tankemodellerna samt inlärning mellan medarbetare. Här menar ledarna att känslan 

blir starkare av att medarbetaren ingår i ett större sammanhang. 

 

Gemensamheten ses även underlättas genom närheten till ledningen i kontorslandskapet. Några 

intervjuade beskriver ett behov av att lära sig mer om påverkan på tankemodellerna. Detta för att 

ytterligare främja ett klimat inom den närmsta gruppen som bejakar kunskapsöverföring och att 

lära av misstag. Fel går alltid att lösa och rätta till. Här ses inlärningen underlättas av att 

medarbetaren vågar återkoppla till närmaste chef innan information eller klagomål kommer från 

kunden för att lära och förbättra. Här beskriver de intervjuade att tankemodellen bidragit till 

förbättringar, utveckling och lärande i organisationen. 

 

Inlärningsstil och individuell flexibilitet är något de intervjuade framhåller att det har främjat 

lärandet. Vid intervjuerna beskrivs arbete i mindre enhetsvisa grupper som ett sätt att möta olika 

sätt för att lära sig. En intervjuad beskriver att tvärgrupper inom hela organisationen med 

medarbetare från olika organisatoriska delar som en framgångsfaktor. Här är t.ex. en specifik 

geografisk indelning den gemensamma nämnaren mellan olika medarbetare från olika 

organisatoriska delar. De intervjuade ledarna beskriver att den införda medarbetardagen med 

gemensamma teman och informationsförmedlande om egna enhetens arbete som ett sätt att 

påverka medarbetarnas sätt att tänka och lära. 

 

Organisationens chefer beskriver att de påverkat medarbetarnas sätt att tänka genom att de 

arbetat med vision, värdeorden och gemensamma aktiviteter vid möten. Alla intervjuade chefer 

återberättar att aktiviteterna i samband med visionsframtagandet tydligt påverkat hur 

medarbetaren tänker. Här menar ledarna att själva görandet och konkreta aktiviteter vid möten 

varit avgörande för att skapa en gemensamhet i organisationen om vart man är på väg, d.v.s. 

vilken vision organisationen ska ha. På vilket sätt görandet i ledarskapet påverkat medarbetarens 

lärande återkommer jag till i diskussionen. 

8.4 Empiri handlingslärande 
Effektiv kommunikation mellan ledare och medarbetare kan vara en av flera avgörande faktorer 

för förbättrade möjligheter till lärande. Ledarens kommunikation vid lärande genom handlingar 

är viktig som ett sätt att säkerställa förståelsen hos andra av det som är förmedlat och uttalat.   

 

De gemensamma aktiviteterna, t.ex. möten för alla en gång i månaden, är beskrivet av de 

intervjuade som ett sätt att förbättra kommunikationen mellan medarbetare och olika delar i 

organisationen. Handlingarna vid mötet en gång i månaden är något som underlättar det 

gemensamma och som ger ett lärande för alla som deltar vid mötet. Några intervjuade beskriver 

också att de tidigare avslutat möten med att prata om hur just detta möte varit, t.ex. om det 

funnits tillit vid mötet. Ledarna menar att de blivit mer öppna mot varandra när alla fått beskriva 

innebörden i värdeorden öppet vid gemensamma möten när värderingarna/värdeorden togs fram. 

Arbetssättet ses ha skapat ett steg mot ett handlingslärande för medarbetaren.  
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Flera av de intervjuade beskriver att öppenheten i kontorslandskapet och att ledningen sitter mer 

lättillgänglig underlättar handlingslärandet. En kommunikationsavdelning har tillkommit efter att 

landshövdingen tillträtt och det ses av de intervjuade som ett viktigt redskap för att förbättra 

kommunikationen. Vid medarbetardagarna används ofta en timme av tiden för att varje funktion 

och sakområde ska informera om aktuella frågor. Detta forum (”ärendedialog”) syftar till att 

arbeta med det tvärsektoriella inom organisationen och att lära av varandra genom handling. 

Ärendedialogerna har nu ändrats och man arbetar numera kommunvis över enhetsgränser vilket 

anses fungera bättre då det förbättrar dialog med kollegor från olika funktioner. Här kopplas 

olika typer av kunskap inom Länsstyrelsen samman vilket ger positiva effekter för 

kommunikationen och handlingslärande. 

 

Vid intervjuerna beskrivs arbetet vid medarbetardagen en gång i månaden som en nyckel för 

förbättrat handlingslärande. Där har visionsarbetet pågått, där har inspirationsföreläsningar 

hållits, där har diskussionerna och värdeorden arbetats fram etc. Öppenheten och återkopplingen 

från medarbetardagen sker genom minnesanteckningar, att bilder läggs ut på intranätet och sätts 

upp på en väggyta avsedd för informationsförmedling. Där kan medarbetare som inte deltagit vid 

ett möte ta del av informationen och hur diskussionen varit, vilket av de intervjuade beskrivs ha 

delvis skapat förutsättningar för handlingslärande. 

 

Några av de intervjuade ledarna ser samtalet mellan chef och medarbetare som ett av sättet att 

uppnå en bättre effektivitet i handlingslärande. Länsstyrelsen har utvecklat en 

kommunikationsform man kallar strategiska samtal. Länsstyrelsen bjuder in externa personer och 

organisationer till samtal kring en specifik fråga. Arbetsformen bygger på en modell där kunskap 

och kompetens från länsstyrelsens olika delar kopplas ihop och samlas för att gemensamt arbeta 

vidare med länets behov. Arbetsformen beskrivs ha givit ett utvecklat samarbete och en 

kommunikation mellan alla inom organisationen, både medarbetare och chefer. Samtalen är ett 

möte med de som berörs av en specifik fråga. Vid samtalet ges information, alla arbetar i 

workshops och avslutningsvis hålls diskussion hur man gemensamt går vidare. Medarbetare från 

de funktioner och enheter som är involverade i just det sakområdet arrangerar de strategiska 

samtalen tillsammans vilket ses ge en samhörighet och ett handlingslärande för medarbetare och 

ett lärande över gränserna i organisationen. Totalt genomförs c:a 20 samtal/möten per år och de 

är en del av lärandet inom organisationen. Samtalen har givit ett starkare nätverk inom 

organisationen och med närstående aktörer samt ett handlingslärande enligt de intervjuade. 

Varumärket Länsstyrelsen anser de intervjuade har stärkts mycket genom t.ex. handlingslärandet 

vid de strategiska samtalen och att detta medfört att organisationen är på väg att bli en 

attraktivare arbetsgivare. 

 

Flera av de intervjuade beskriver det som svårt att arbeta med återkoppling för lärande till en 

medarbetare. Feedback ses av teoretikerna som något mycket viktigt för att stärka lärandet 

(Ekman 2003). Några chefer eller funktionsledare använder feedback som återkopplingsmetod, 

medan andra ledare inte uttalat använder feedback. Några chefer har gått 

ledarutvecklingsprogram för att bli stärkta i t.ex. återkoppling. De intervjuade ledarna anger att 

de som inte använder feedback frekvent kanske inte är riktigt bekväma med återkopplingen som 

arbetsmetod eller för att man inte är riktigt trygg i sin roll som chef. Personalchefen beskriver att 

de framåt kommer att stärka ledarna och funktionsansvariga att arbeta med feedback. De 

intervjuade menar att ledarens återkoppling behöver stärkas för förbättringar av inlärning.  

 

De intervjuade ledarna beskriver att dialog, vision och värdeord samt medarbetardagen har givit 

en utveckling i sättet att lära av handlingar. Dialogen beskrivs som positivt för handlingslärande 

för en enskild medarbetare. En viss försiktighet kan skönjas i intervjusvaren då det inte går att 

säga vad som hänt kring feedback om visions- och värderingsarbetet inte genomdrivits på det sätt 

som gjorts.  
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8.5 Diskussion värderings- och visionsutveckling 
En central del i en lärande organisation är ledarens inledande arbete med värderingar och vision. 

Visions- och värderingsarbete ger möjlighet till förändringar i lärbeteende där medarbetarna i 

högre utsträckning ska börjar informera sig mera, undersöka och experimentera (Senge 1990). 

Förändringar i lärande har påverkats positivt av den strukturella organisationsförändringen som 

organisationen genomgått. För att uppnå genuint lärande krävs enligt teoretikerna 

medarbetarinvolvering för medbestämmande, dvs. att medarbetare hörs och kommer till tals för 

att på så sätt inlolveras. De intervjuade återger exempel på när involvering har skett och att det 

fortfarande sker i vardagen där visionsarbetet varit grunden.  

 

Förståelse för att ett ökat lärande över enhetsgränserna i organisationen har kommit med 

värderingsarbetet. Sammanhanget beskrivs av de intervjuade som t.ex. de återkommande 

medarbetardagarna med gemensamma aktiviteter i mötesform. Detta beskrivs sedan leda till att 

höja ansvarskänslan och därmed främja aktivitet och engagemang, exempelvis när 

organisationen nu arbetar mer över enhetsgränserna. Senge menar att involvering påverkar 

medarbetarnas prestation positivt för organisationen som helhet (Senge 1990).  

 

Arbetet med den ändrade organisationsinriktning ur värderingsperspektiv har givit en 

förstärkande process för att förverkliga visionen. D.v.s. att visionen blir något att sträva efter, att 

medarbetaren ser att visionen har fördelar, att ledarna och medarbetarna känner entusiasm för 

visionen. Visionen beskrivs av de intervjuade som ett ouppnåeligt drömtillstånd likt ett mål som 

inte nås på en organisatorisk utvecklingsresa. Som ett framtida tillstånd som organisationen vill 

uppnå likt en mental bild över ett framtida önskat läge som skett genom ett gemensamt arbete. 

Här ser jag ett tydligt tema i intervjusvaren: att ledningen eftersträvat ökat lärande hos 

medarbetarna för att klara utökade krav från uppdragsgivaren. Det finns en tydlig koppling till 

teorins beskrivning av visionens viktigaste syfte: att utmana det bekväma nuläget och påkalla 

handling för förändring (Senge 1990). Den framtagna visionen för organisationen är att vara ett 

föredöme vilket skulle kunna beskrivas teoretiskt som ett drömtillstånd. Visionen att vara ett 

föredöme påkallar troligen handling och utmanar ett bekvämt nuläge i jämförelse med att inte ha 

någon vision alls. Visionen skulle kunna ses som en dragkraft för lärande och 

organisationsutveckling.  

 

De grundläggande värderingar är beskrivet att de styr vårt sätt att tänka och våra tankemodeller. 

Ett invant sätt att generalisera kan ge begreppsförskjutning. Detta då medvetandet skulle kunna 

beskrivas som mindre bra på att hantera större mängder fakta för handlande och beslut. Detta kan 

leda till att det går långsammare att lära eftersom vi enligt teorin generaliserar så snabbt att vi 

inte hinner kontrollera våra slutsatser. Snabba generaliseringar i ett förändringsarbete kring 

visions- och värderingsarbete ses ofta ha en negativ inverkan på arbetsprocessen (Schein 1992). 

De intervjuade ledarna beskriver att starten på förändringsarbetet i organisationen gav snabba 

negativa generaliseringarna hos några medarbetare vilket fick initiala negativa effekter. 

Ledningen beslutade i det inledande visionsarbetet att i högre utsträckning fortsätta arbeta med 

de medarbetare som valt att delta i det organisatoriska utvecklingsarbetet. Detta kan kopplas till 

att ledarna arbetat med att utveckla lärandet för att säkerställa organisationens kapacitet att 

överleva vilket flera av de intervjuade beskriver handlar om att: 
 ”Klara uppdraget, få fler uppdrag och klara arbetet med mindre resurser.” 

Ett arbete med värderingar och en vision bygger enligt teoretikerna på en långsiktig process 

vilken kräver tid, tålamod och väntan (Senge 1990). Ledningen har här använt sig av ett 

arbetssätt som liknas vid att bemyndiga medarbetaren ytterligare, lyfta och utveckla för att i en 

social process utveckla lärandet. Tidskrävande och engagerande vilket i troligen givit en 

långsiktigt utvecklad lärandeprocess i organisationen. 
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Värderingarna har med tiden blivit mer kända och uttalade i organisationen. Arbetsprocessen har 

byggt på allas mötesmedverkan och kan inte ses som någon snabb lösning (”quick-fix”) utan 

visionen har tagit flera år att få praktiskt förankrad i organisationen. Värdeorden i organisationen 

beskrivs som framtagna under flera längre arbetsmöten över en längre tid. Detta ger en 

mellanliggande tid mellan mötena med diskussioner och reflektion vilket i jämförelsen med 

teorin troligen underlättar acceptansen hos medarbetaren (Ekman 2003). Att det tar lång tid att 

utveckla en vision ses avgörande för graden av drivkraft hos medarbetaren i det praktiska 

varefter att visionen är framtagen. Här återfinns empiriskt ett tydligt förhållningssätt från 

ledningen att skapa intresse för sammanhang inom organisationen. Detta blir ett sätt att undvika 

ordergivning och en snabb ledningsstyrd lösning (”quick-fix”). Utveckling en av värdeorden har 

tagit tid och här går det att ur ett empiriskt perspektiv verifiera att organisationen troligen lockat 

fram mer av medarbetarnas drivkraft för organisatoriskt lärande (Senge 1990). 

  

Vidare har ledningen eftersträvat att visionen ska kännetecknas av en ”kreativ spänning” där det 

ouppnåeliga är grunden. Denna spänning ger en strävan med en kraft vilket haft tydliga positiva 

effekter. Ledningen har genom olika arbetsmetoder givit medarbetarna möjlighet att i högre 

utsträckning förbättra sitt lärande vilket troligen givit en gynnsam atmosfär för att uppnå det 

organisatoriskt gemensamma i visionsarbetet. Ett av nyckelorden i visionsarbetet har varit just 

gemensamhet. Arbetet med en ändrad organisationsinriktning ur värderingsperspektiv behöver 

och har fått en förstärkande process för att förverkliga visionen över tid (Senge 1990). Den 

förstärkande processen har komponenter och metoder som medarbetardagar, gemensam 

framtagna värdeord och vision. Detta menar de intervjuade medför att visionen i sig blir något att 

sträva efter, att visionen har fördelar, att ledarna och medarbetarna känner entusiasm för 

visionen.  

 

Medarbetardagarna och de strategiska mötena visar att värdeorden troligen lättare accepteras av 

medarbetarna då de är gemensamt framtagna. I dagsläget arbetar organisationen inte aktivt för att 

utveckla värdeorden vidare, men de intervjuade anger att visionen och värdeorden har anammats 

samt beskrivs ”sitta rätt bra” i organisationen som en integrerad del i den dagliga verksamheten. 

Teorierna om tankemodellerna har de intervjuade bekräftat att de troligen styr delar av 

medarbetarnas handlingslärande (Senge 1990). Värdeorden i organisationen skulle kunna 

beskrivas som verktyg och förhållningssätt i det organisatoriska arbetet likt en resa eller ett 

processtöd.  

 

8.6 Diskussion tankemodeller 
Organisationens chefer har verktyg för att skapa en ”gemensamhet” inom organisationen vilket 

underlättas av att värderingarna delas av medarbetarna i organisationen. Arbetsmötena en gång i 

månaden beskrivs t.ex. vara något som givit en gemensamhet i organisationen. Ledarens teknik 

och sätt för att arbeta med tankemodellerna för att slutligen nå en inlärningsprocess hos 

medarbetaren styrs till stor del av kunskap om generaliseringar (Senge 1990). Att förändra 

tankemodellerna för ökat lärande har tagit tid och varit en krävande process. Detta har börjat med 

att ledaren granskat sig själv, visar och ifrågasätter de egna värderingarna vilket startade i 

ledningsgruppen när landshövdingen tillträtt. Detta granskande är något som inte ses lätt gjort i 

praktisk handling då värderingarna ofta styrs av underliggande och uttalade antaganden (Argyris 

& Schön 1995). De intervjuade ledarna beskriver att förändringar av antaganden i 

tankemodellerna givit förändrade generaliseringar hos medarbetaren med färre inslag av den 

tidigare beskrivna status- och revirkulturen.  

 

De tankemodeller som styr vårt handlande är inte alltid lätt att göra tydliga och exemplifiera utan 

kan närmast beskrivas schematiskt som en ”vanans makt” som styr våra tankar, handlingar och 

värderingar. En tolkningsvana för ledare och medarbetare behöver bearbetas, beskrivas och bli 

tydliga för att inte agera som en oönskvärd bromskloss. Förändrade tankemodellerna påverkar 
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oss att arbeta med människors förmåga att skydda sig mot ett initialt hot i en inlärningssituation. 

Likt en tolkning som lett till begränsningar i lärandet för att känslan vid misslyckad inlärning kan 

vara påtagligt negativa. Att lära nytt och utöka sin kompetens blir inledningsvis ofta något 

hotfullt, men ledningen har lyckats hitta metoder för att öka lärandet i organisationen, t.ex.genom 

ett gemensamt arbete med ärenden inom ett geografiskt område samt det gränsöverskridande 

samarbetet över enhetsgränser. 

 

De inledande medarbetardagarna beskrivs ha ökat engagemang och medbestämmande för 

medarbetare. Både chefer och medarbetare, arbetade med att ”slänga skräpkulturen”. Detta 

handlade om att gemensamt kasta värdeord organisationen inte ville ha med framöver, t.ex. 

rädsla, hunger, intriger, prestige. Symboliskt användes en soptunna där man gemensamt, 

medarbetare och ledning, slängde ord som man inte tyckte var bra. Uttryck som medarbetarna 

inte ville ha med sig i den nya organisationen slängdes i soptunnan vilket påverkat 

tankemodellerna ibland medarbetarna. Själva görandet (att kasta negativt laddade ord) ger en 

delvis gemensam definiering av olika värdeord som påverkat tankemodellerna för utveckling. 

Förbättringar av lärande uppnås snarare än bevarande och bibehållande av tidigare 

organisatoriskt lärande.  

 

Tolkningsvanan för att beskriva den gemensamma tankemodellen i verksamheten har skett 

genom en form av socialisation som berör hur medarbetarna lär sig utifrån framtagna de 

värdeorden. Alla anställda i organisationen får kunskaper och lär sig om normer och värderingar 

genom mänsklig interaktion och socialisation. Mönster och upprepningar har medfört att 

vanemässighet givit en viktig fördel; att antalet alternativ minskat. Schein menar att detta ger en 

tidsbesparing ur mellanmänskligt perspektiv vid lärande då handlingarna blir förutsägbara med 

stabilisering av förhållandet mellan människor (Schein 1992). Tankemodellerna blir något av ett 

stöd för olika handlingar och beslut i organisationen. Exempel på lärande visas i intervjuerna 

t.ex. genom exempel på arbete över enhetsgränserna. Detta ger en flexibilitet i organisationen 

och positiv påverkan för att lättare möta olika arbetstoppar för olika enheter.  

 

Den beskrivna gemensamma platsen för fika och möten har blivit en arena för småprat och 

utveckling av tankemodeller där ledningens intentioner och beslut överprövas i diskussioner. 

Förankringen av värdeorden i det dagliga arbetet ifrågasätts. Både ledarskap och medarbetarskap 

kan ses som socialt konstruerade fenomen som utvecklas genom interaktion och möten. Denna 

interaktion utvecklas bl.a. genom tankemodellerna i de organisatoriska diskussionerna. 

Grundläggande antaganden i tankemodellerna skapas således först och främst genom handling 

liknande en kunskapsöverföring. De bakomliggande antagandena i värdeorden utgör ett 

gemensamt språk och en gemensam tolkning av värdeorden i organisationen. Det finns en 

medvetenhet och tolkning av det gemensamma i tankemodellerna som teoretikerna beskrivit 

(Ekman 2003; Senge 1992). Det enhetsöverskridande arbetet visar på förmåga att gå från ord till 

handling och lärande i organisationens olika delar vilket de intervjuade återger har skett. 

 

I organisationen har det funnits positiva effekter av att lyfta dolda antaganden genom att 

undersöka andras åsikter. Detta har skett i utvecklingen av vision och värdeord. Dels genom en 

grundlig redovisning av egna åsikter, men också verklig möjlighet att i det praktiska arbetet i 

organisationen undersöka samstämmigheten mellan det tänkta och det sagda. Det tidigare 

rådande ledarskapet har av de intervjuade inte beskrivits som främjade av lärande över 

enhetsgränser, utveckling över hela organisationen etc. Däremot beskrivs en rad aktiviteter som 

idag troligen ger ett lärande över hela organisationen. Ledningen har genom olika metoder 

lyckats att förändra tankemodellerna och har utvecklat ett gemensamt språk inom organisationen 

som inriktats mot ett förbättrat organisatoriskt lärande.  

 



 36 

8.7 Diskussion handlingslärande 
För att öka medarbetarens handlingslärande, säkerställa att förmedlad information tolkas rätt 

samt för att undvika missförstånd behövs ett ledarskap för ett ökat lärande. Kommunikation 

påverkar lärande och kan beskrivas likt ett flöde med tolkningar och återkoppling inbyggd 

mellan sändare och mottagare. Ledarnas handlingar i organisationen kan ge ett handlingslärande. 

Samstämmigheten mellan hur ledarna och medarbetaren säger att de ska handla och hur de 

faktiskt handlar ger ett handlingslärande likt det teoretikerna beskrivit (Argyris & Schön 1995). 

Ledarens småprat med medarbetarna underlättas av den fysiska planeringen av lokalerna med 

den gemensamma café-ytan och det öppna kontorslandskapet.  

 

Organisationen har använt fysisk lokalplanering och praktiskt ledarskap för att eftersträva att 

synliggöra de underliggande och outtalade värderingarna i faktiska handlingar. I småpratet sker 

medarbetarnas överprövning av ledningens intentioner och handlande. Överprövningen av 

ledningens arbete beskriver de intervjuade som en naturlig och ostoppbar mellanmänsklig 

aktivitet för ökat handlingslärande (Ekman 2003). Handlingen för ökat lärande blir något som 

”sitter i väggarna”. Exempel på aktiviteter för handlingslärande är t.ex. scenarioplanering och 

visionsarbete vilket ger ett handlingslärande (Senge 1994). Ett sätt att arbeta med gapet mellan 

den önskade handlingen och den faktiska handlingen för att uppnå förbättrat lärande är arbete 

med exempelvis öppenhet och kommunikation. Detta gap är exempelvis skillnaden mellan ord 

och handling. När visionsarbetet startades med en entusiasm blev den bärande tanken att den 

eftersträvansvärda visionen skulle medföra positiva effekter i organisationen med t.ex. ett 

förändringsfokus. Här bär ledarnas attityd i faktiska handlingar skapandet av organisationens 

egen framtid och detta har påverkat medarbetarlärandet. Naturliga ifrågasättanden och 

anslutningsprocesser har balanserat visionsprocessen och initialt startades en polarisering med 

hämmande begränsning som följd (Senge 1990). Detta har gått att empiriskt verifiera i 

organisationen.  

 

Ledarna i organisationen har arbetat med att beskriva skillnaden mellan hur de säger att de ska 

handla och hur de i själv verket handlar. Reflektionen har krävt en form av nedsaktad 

tankeprocess för att ledaren ska bli mera uppmärksam och medveten om skeenden i 

handlingslärandet.  En medarbetare som arbetar med en given frågeställning mot ett mål kan ha 

lärt sig justera sitt beteende för ökat lärande och denna justering sker ofta med en 

tidsförskjutning. Bristen på reflekterande ger normalt ett single-loop präglat organisatoriskt 

lärande där medarbetarna upprepar i stort sett samma rutiner med dess fel och brister hela tiden 

(Argyris & Schön 1995).  

 

Istället har en utveckling i Länsstyrelsen skett mot att man analyserar handling och når en 

förklaring som underlättats av ett utifrånförstående-perspektiv. En tidsfördröjning som en 

fördröjningsloop i handlingslärandet har givit färdigheter samtidigt som organisationens 

arbetssätt, system och rutiner förändras (Senge 1990). Dvs. förändring av andra ordningen eller 

double-loop lärande som har utvecklats i organisationen i jämförelse med för några år sedan. 

Detta är exempelvis beskrivet i förändrat samarbete mellan enheterna i organisationen för ökat 

lärande. Ekman drar slutsatsen att:  
Apoteket vill skapa förändring genom att arbeta med de bakomliggande värderingarna och på så sätt skapar 

double-loop-learning (Ekman 2003, s 185ff). 

 

En komponent vid medarbetarens överprövning av ledningens beslut är behovet av respekt för 

andra och förmågan att ifrågasätta sitt eget beteende. De intervjuade beskriver en bättre 

överensstämmelse mellan organisationens tankemodeller och värdeord, medarbetarens egna 

grundläggande värderingar samt hur medarbetaren sedan agerar. Samstämmigheten mellan det 

ledaren säger att man ska göra och det som görs, blir en del av den ökade lärandekunskapen. 

Ledarens görande och att medarbetaren ser att ledaren leder via eget agerande har givit 

handlingslärandet en drivkraft hos medarbetaren att lära genom handlingar (Ekman 2003).  
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Ledarnas förutsättning för att bygga lärande och stärka medarbetares kompetens har skett som en 

pågående, integrerad naturlig process snarare än att lärandet är en engångshändelse. Här är de 

intervjuades återkoppling inbyggd i lärandemiljön vilket kan liknas vid en norm för att nå en mer 

hjälpande inställning för att bygga kompetens hos andra. En central komponent i teorierna om 

handlingslärande är att utveckla feedback i organisationen vilket delvis startats inom 

organisationen (Senge 1990). Singh menar utvecklat ledarskap har signifikat positiv effekt på 

förbättringar i effektivitet i det organisatoriska lärandet och hänvisar till Senge (Singh 2011). 

Ledaren spelar en avgörande roll där feedback kan utvecklas ytterligare i den dagliga 

kommunikationen i organisationen för ökat medarbetarlärande i vardagsarbetet.  

8.8 Slutdiskussion 
Utifrån teorin har jag i diskussionen beskrivit de ledarskapstekniker och verktyg som 

organisationen arbetat med. Dessa tekniker och verktyg är: att ledningen lyckats beskriva 

orsakerna till förändringsarbetet, tagit fram värdeord, arbetet för en mer sammansvetsad 

ledningsgrupp, låtit arbetet ta tid (tidsfaktorn), haft konsultstöd i förändringsarbetet, utvecklat 

tänkande och tankemodeller, utvecklat mot mer tvärfunktionellt arbete, utvecklat en 

gemensamhet, utvecklat lärande, tydligare involvering (”me-too”), byggt acceptans för ledning 

och helhetsfokus.  

 

Inledningsvis var den nya Landshövdingens uppdrag att förändra och förbättra ledarskapet i 

organisationen till ett mer modernt ledarskap. I förändringsarbete är det inte ovanligt att bäraren 

av mindre goda nyheter, tex. minskade anslag för organisationens administrativa drift, blir den 

person som känner av medarbetarnas förändringsovilja. Ledningen har genom olika aktiviteter 

utmanat det bekväma nuläget och fått gehör för behovet av förändring av organisationen. Om 

organisationens ledning istället skulle ha valt att eftersträva ett status quo-tillstånd skulle det 

troligen ha varit mer riskfyllt än att arbeta med att beträda den otrampade förändringsvägen. Här 

har Landshövdingen lyckats beskriva bakgrundsorsakerna till förändringsbehovet och genom 

olika metoder respektive möten fått medarbetarna att anförtro sig till behovet av att utveckla en 

gemensam vision och gemensamma värdeord. Detta har givit ett gemensamt ökat lärande och 

förändrad organisation.  

 

En slutsats är flera ledarskapstekniker för lärande behövs för att skapa förtroende för lärande i en 

organisation tex. tillåtande kultur, ledarskap snarare än formellt chefskap, förtroende, 

förändringsbenägenhet, gemensamt språk och utvecklingsfokus. Ledningen i organisationen har 

själva varit en gemensam bärare av argumentationen för förändringen. De har varit 

förgrundsfigurer som både uttalat och outtalat styrt medarbetarnas lärande i förändringsarbetet. 

Att ta fram värdeord blev det inledande sättet hur organisationens ledare drev förändringsarbetet 

framåt och visionen blev det ouppnåliga målet likt en drömlik inriktning för organisationen. 

Visionen blir något av en positiv generator i förändringsarbetet, vad visionen säger kanske inte är 

lika viktigt som vad visionen åstadkommer. Ledaren har ett ansvar att arbeta med processen och 

se till att den drivs framåt mot en gemensam vision. Det gemensamma påverkar medarbetarnas 

inställning i organisationen och ligger till grund för tillit till varandra och blir en grund för 

samverkan. Visionen går bortom kortsiktiga redovisningar, strategiska planer och mål. Några av 

de gemensamma nämnarna mellan Senge, Ekman och empirin från Länsstyrelsen är beskrivning 

kring att ha visionsarbete tidigt i förändringsprocessen för att skapa en kreativ och positiv 

spänning i det fortsatta förändringsarbetet (Ekman 2004; Senge 1990). Länsstyrelsen inledde 

förändringsarbetet med gemensam utformning av en vision vilket i koppling till teorin ger en 

samstämmighet. Utan medarbetarens känsla för visionen hade troligen förändringarna stannat vid 

en lista av begrepp och några mötesformer samt aktiviteter. 

 

Det framgår vid intervjuerna att det yttre förändringstrycket haft en avgörande betydelse för 

utvecklingen av organisationens vision. Innan organisationsförändringen beskrevs det rådande 
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ledarskapet som ”expertkompetens i sakfrågorna”. Något som tydligt ändrades vid 

organisationsförändringen var att ledningen lyft in mer strategiska frågor på ledningsgruppens 

dagordning. Omvärlds förändringar, förändringar i styrande lagstiftning och förändrad 

uppdragsbeskrivning fick en tydligare plats på ledningsgruppens dagordning. Här har 

organisationen gått från att ha varit mer reaktiv till att i dagsläget vara med proaktiv med en 

förändrad drivkraft i sakfrågorna. Visionsutvecklingen blir ett pedagogiskt verktyg, något som 

ledaren och medarbetaren använder för att tolka och förstå verkligheten. Även Bass har i en 

artikel utgått från Senges teori om lärande organisation och beskriver det som positivt att 

ledarskapet eftersträvar att lära av den omgivande föränderliga miljön. Bass ser negativa effekter 

av att omhulda ett status quo-tillstånd och ett bevarande av gamla sätt att lära (Bass 2000). I 

koppling till Senge respektive Bass ser jag att en av teknikerna Länsstyrelsen använt sig av är 

just att beakta förändringar i den omgivande organisatoriska miljön för att lära inom 

organisationen. Här hittar jag en samstämmighet i teori, avhandlingar, artiklar och min beskrivna 

empiri på så sätt att teorin och Ekmans avhandling beskriver att omvärldsförändringarna behöver 

beaktas för framtida planering (strategisk planering som tar sin grund i omvärldsförändringar). 

Likaså återfinns i Länsstyrelsen en tydlig empirisk beskrivning att omvärldsförändringarna varit 

en av grundorsakerna som beaktats för planeringen av Länsstyrelsens organisationsförändring. 

Uppdragsgivarens beskrivna målsättning med organisationen förefaller nu i högre utsträckning 

sammanfalla med organisationens eget arbete, framtagen vision och beskrivna värdeord i 

jämförelse med innan organisationsändringen (Bass 2000; Ekman 2004; Senge 1990).  

 

Organisationens ledare har visat att planer, direktiv, program, metoder och arbetssätt leder till ett 

medarbetardriv för visionen vilket över de senaste åren varit en framgångsfaktor. För att alla i 

organisationen skulle vara bärare av grunderna till visionen har ledningen utvecklat metoder för 

att påverka tankemodellen hos alla anställda. Det har skett både genom visions- och 

värdeordsarbetet, men kanske främst genom arbete mot en sammansvetsad ledningsgrupp och 

utvecklade interna möten samt externa mötesforum. I jämförelse med Ekmans avhandling kan 

jag se en viss likhet med empirin från Länsstyrelsen när det gäller vikten av att ha en 

sammansvetsad ledningsgrupp. Ekman beskriver Apotekets förändringsarbete med en, till en 

början, spretande ledningsgrupp i målformuleringar och visionsarbete, men att det med tiden så 

beskrivs ledningsgruppen som mer sammansvetsad. Här har Länsstyrelsen också initialt i 

förändringsarbetet ett liknande scenario där en medlem i ledningsgruppen efter en tid sett att han 

inte trodde på förändringarna och därför valt att sluta. En händelse som beskrivs av flera av de 

intervjuade cheferna som något av en brytningstid vilken medförde att ledningsgruppen efter 

händelsen blev mer sammansvetsad. Här hittar jag en samstämmighet i teori, avhandling, artiklar 

och min beskrivna empiri på så sätt att teorin och Ekmans avhandling beskriver att en 

sammansvetsad ledningsgrupp är en av delarna i organisationsförändringen. Det omfattande 

visionsarbetet, den omfattande kommuniceringen av visionen och värdeorden har givit en bra 

grund för att uppnå ökat lärande (Ekman 2004). 

 

I teorin beskrivs ett stort behov av att lägga en avsevärd tid på de initiala faserna vid en 

organisationsförändring (Senge 1990). Det finns empiriska exempel från organisationen att 

längre tid lagts på de initiala förändringsfaserna med visionsutformning, att ta fram värdeord etc. 

Detta har givit medarbetaren kännedom om de grundläggande faktorerna till varför 

organisationen behöver ändra inriktning, ta fram värdeord, byta rum mot kontorslandskap etc. 

Den avgörande involveringen kan inte nog poängteras. Viktigt blir att ledningen har 

gemensamma tankemodeller, har ett gemensamt språk med lika tolkning av olika värdeord, 

skeenden etc. Ledningen har haft ett konsultstöd samt fått kompetenshöjande leder utbildning för 

att kunna hantera förändringsarbetet bättre. Ledningen och medarbetarna har blivit bärare av 

grunden till förändringsbehovet och den längre tiden i förändringsarbetet har underlättat 

organisationens förändringar. Viss kritik kan riktas mot att ledningen inte accepterat 

oliktänkande när det gäller om visionsarbetet skulle genomföras eller inte. Nu har de flesta av 
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dessa personer valt att sluta, men frågan är om inte en allt för homogen personalgrupp medför en 

risk i att sunda ifrågasättanden inte förekommer naturligt i vardagen.  

 

Organisationen har arbetat aktivt med förbättrad kommunikation och har nyttjat flera sätt att 

beskriva värdeorden och visionen; arbetsmöten, intranät, anslagstavlor, broschyrer, externa 

möten etc. vilket kan beskrivas som exempel direkt kopplade till teorin. Ledningen kan beskrivas 

som bärare av förändringen och har uppnått en samstämmighet mellan önskvärt handlande och 

verkligt handlande. Ledarna i organisationen kan ses som levande symboler för den nya, 

förändrade organisatoriska inlärningen där kortsiktiga framgångar satts åt sidan för ett mer 

långsiktigt förändringsarbete. Avsaknad av arbete mot snabba kortsiktiga vinster och en ovilja att 

konservera den tidigare organisationskulturen har bl.a. lett till att några medarbetare valt att sluta 

i organisationen. Här har ledningen aktiverat många att välja den nya organisatoriska 

inriktningen, tex. nya visionen, vilket har givit ett medarbetardriv för ledningens linje. Detta 

omfattar tex. att medarbetare fått stödja andra enheter än den egna. Medarbetaren har fått lära sig 

andra arbetsuppgifter och lära ut egna arbetsuppgifter. Ekman beskriver i sin avhandling att 

Apoteket skulle kunna arbetat mer med att få ut olika budskap och på så sätt förbättrat 

kommunikationen. Ekman beskriver att det varit en brist att ledningsgruppen inte valt att 

kommunicera förändringsskeendet etc. på organisationens intranät, att inte tydligt och tillräckligt 

ofta kommunicera via informationstavlor etc (Ekman 2004). I jämförelse med Länsstyrelsen så 

har Länsstyrelsen i högre grad nyttjat möjligheten att kommunicera via informationstavlor, 

intranät, via arbetsmöten etc. och därigenom förefaller de ha fått en godare kommunikation i 

organisationen. Att lära ut egna arbetsuppgifter vid Länsstyrelsen ger exempelvis ett 

handlingslärande och en mer flexibel organisation för en större kundnöjdhet i slutändan. Viss 

kritik kan riktas mot att länsledningen kunna ha varit ännu tydligare mot medarbetare som visat 

ett stort motstånd mot förändringsarbetet.  

 

Lärande organisationer bygger på ett systemiskt perspektiv där förekomsten av feedback och 

återkoppling i ett lärande ger förutsättningar för ett organisatoriskt lärande. Dessa återkopplingar 

ger enligt Senge ett skeende över tid likt en process. Senge benämner dessa olika förstärkande 

eller dämpande återkopplingar. Något som också ledningen varit medveten om är att 

organisationen behövde förändras för att uppnå ett bättre organisatoriskt lärande. De sociala 

normerna och de värderingar som är rotade i organisationens tankemodeller har utvecklats. 

Grundorsaken till förändringen har givit ett förändringstryck mot den tidigare organisatoriska 

lärkulturen (Senge 1990). Ledningen har bidragit med att beskriva hur nya angreppssätt, metoder 

och mötesformer, förhållningssätt och attityder hjälper medarbetare att lära och därmed förbättra 

organisationens totala prestation. Ledningen har vågat på ökat lärande och systemsyn i 

organisationen vilket påverkat organisationen i en god riktning.  Det är tydligt att delaktigheten 

har en stor påverkan på utveckling av gemensamma visioner.  Den nya ledningen vid 

Länsstyrelsen har personifierat de nya angreppsätten, burit visionen och värdeorden.  

 

Ledningen har skapat en gynnsam atmosfär ur ett värderingsperspektiv. Några exempel: Ett 

förhållningssätt med tydlig mellanmänsklig positivitet i organisationen, detta finns beskrivet i 

organisationens värdeord och vision. En organisering av enheter som öppnar upp för lärande i 

gemensamma frågor, bl.a. i de gemensamma mötesforum där organisationen arbetar med 

gemensamma frågor. Tvärfunktionellt samarbete över gränserna har med olika mötesformer, 

kontorslandskap etc. ökat lärande över enhetsgränserna. Den litteratur jag hittat som utgår från 

Senges teorier går jag närmare in på under teorikapitlet. Pewitt beskriver att ytterligare forskning 

kan behövas kring transformeringskomponenter i ledarskapet vid en förändring av en lärande 

organisation (Pewitt 2003). McKenna har delvis samma tema och beskriver liknande tankar i att 

studera viljan till förändring i konstrast till förmågan att förändras i en lärande organisation 

(McKenna 1996). McGill och Slocums studier visar att införandet av tvärfunktionella team vid 

ett zoo givit positiva effekter och utvecklat teamen att bli mer produktiva (McGill & Slocum 

1993).   
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Här hittar jag en viss samstämmighet i teori, avhandlingar, artiklar och min beskrivna empiri, 

dock beskriver inte teorin, avhandlingarna eller artiklarna exakt vad ledaren gör för att påverka 

det organisatoriska lärandet. I jämförelse empirin från Länsstyrelsen och Ekmans studie vid 

Apoteket beskrivs inte ett utvecklat tvärfunktionellt samarbete i Apotekets förändringsarbete 

(Ekman 2004). De intervjuade cheferna vid Länsstyrelsen beskriver att de arbetat fram och 

utvecklat ett tydligt tvärfunktionellt samarbete över organisationens gränser. Ett nytt externt 

mötesforum vid Länsstyrelsen (ärendedialog) utvecklas där olika aktörer från olika enheter 

samarbetar på ett annat sätt än innan organisationsförändringen. Här går att se en samstämmighet 

i teori, avhandling, artiklar och min empiri. 

 

Det personliga mästerskapet bemyndigar medarbetaren att lära genom utmaningar och att ta 

ansvar. Ansvarstagande och att vara aktivt självgående mot visionen har positiva effekter. En 

tydlig fördelning av ansvar, roller, befogenheter etc. som gynnat arbetet för den gemensamma 

externa kunden. Under många år har ledarskapsforskning visat att lagarbete och mer omfattande 

kommunikation med lyhördhet och flexibilitet ger en bättre förmåga att lära och bli framgångsrik 

som organisation. 

 

Värderings- och visionsarbetet har givit medarbetaren i organisationen en gemensam plattform 

och ett gemensamt språk. Ledningen har gemensamt med medarbetarna beskrivit den 

bakomliggande definieringen av värdeord som bidragit till samsyn och förståelse i 

organisationen. Ledningen har valt att gemensamt arbeta fram värdeorden istället för att 

ledningen själv tagit fram och skickat ut orden. Skulle orden ha tagits fram enbart av ledningen 

skulle troligen längre tid fått ägnats åt att medarbetarna överprövat och ifrågasatt värdeorden för 

att göra orden till sina eller i sämsta fall förkastat orden. Genomslagskraften av en väl 

genomarbetad och kommunicerad vision kan svara tilltagande lojalitet och ökad känsla av 

självbestämmande vilket på positivt för kunderna. Det gemensamma arbetssättet i organisationen 

för att ta fram värdeorden har även haft effekten att medarbetarens överprövning blir inbyggd i 

arbetet då medarbetaren deltar aktivt (Ekman 2003). En vision kan vara dikterad från ledningen, 

men en genuint delad vision kan inte vara dikterad.  

 

Orsakerna till varför organisationen existerar har tydliggjorts i förändringsarbetet och behöver 

med jämna mellanrum framöver uppdateras vid omvärldsförändringar, ändringar i direktiv och 

förändrade strategier från uppdragsgivare. Detta arbete kan beskrivas som en ordning där 

byggandet av den delade visionen är centrerad runt en ständigt pågående process. D.v.s. något 

som förändras med tiden. En del av ledarskapet blir en strävan mot att medarbetarna ska känna 

att de utvecklar visionen tillsammans. Lärande kan ske på olika sätt där processen kan beskrivas 

som ett cykliskt repeterande. Ekman beskriver att: 
…lärande ett mångfacetterat begrepp och någon entydlig definition inte finns (Ekman 2004, s 106).  

Sätten att lära är individuella och olika för olika individer vid olika tidpunkter. I förhållande till 

de olika sätt cheferna vid Länsstyrelsen beskriver att lärande sker inom organisationen kan jag se 

en tydlig likhet med Ekmans avhandling. Länsstyrelsens chefer beskriver ett flertal sätt att lära 

som även återfinns i Senges teori och Ekmans avhandling (Ekman 2004; Senge 1990).De olika 

stegen vid lärande kan indelas i olika steg där olika personer har olika ingångar i lärprocessen. 

Stegen kan beskrivas som individuellt reflekterande som karaktäriseras av eftertanke. Hur 

medarbetarna drar sina slutsatser av lärandet kan tydliggöras genom att beskriva ett sätt att lära 

som i grunden utgår från organisationens värderingar, tankemodeller och hur medarbetarna lär 

genom handling.  

 

I förhållande till McGill och Slucoms utveckling utifrån Senges teori kan jag se likheter med 

länsstyrelsens beskrivna lärande. Likheter finns den beskrivna lärande organisationen där 

ständigt lärande, ständiga förändringar, flera omvärldsförändringar pågår ständigt, 

omkringliggande förändringar integreras i organisationens lärande och utveckling. Forskarna 
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argumenterar för att en organisation först behöver arbeta med att avlära sig tidigare beteende, 

kultur, sätt att förmedla information, sätt att belöna, sätt att leda en organisation. Slutsatsen är att 

organisatoriskt lärande kräver nya kunskaper och nya insikter där gamla rutiner behöver avläras 

(McGill & Slocum 1993). 

 

Utvecklas termen ”lärande organisation” kan ledningen beskrivas ha fokuserat på den 

grundläggande förståelsen, i och visions- och värdeordsarbetet (Senge 1990). Det efterfrågas att 

medarbetarens vilja och eget driv för lärande framträder. Utifrån medarbetarens vilja har de 

enhetsöverskridande forumen, mötena, lärande över enhetsgränserna, det öppna 

kontorslandskapet skapat förutsättningar för att utveckla kunnande hos medarbetaren innan 

görandet sker, dvs. innan medarbetaren utförande av arbetsuppgifterna. Vid lärande är det dock 

för många medarbetare vanligt att görandet står i centrum för att senare skapa förståelse och 

kunskap om vad man gjort. Detta står dock i kontrast till många personers sätt att lära genom att 

göra vilket ledningen lyckats balansera. 

 

 
               fig. 2   Systemtänkandets ledarskap  (fritt efter Senge 1990) 

 

I förändringsarbetet har ledningen varit steget före i både tanke och planeringen av 

förändringsprocessen. Graden av medarbetarinvolvering har i organisationen varit avgörande för 

delaktigheten som i slutändan påverkat graden av lärande hos medarbetaren. Medarbetarens 

överprövning av syftet med organisationsförändringen har slutligen innefattat att medarbetaren 

accepterat argumentationen och själv sett behovet av förändringen. Överprövningen har skett i 

det vardagliga arbetet, vid medarbetardagar etc. och detta har utvecklat en tilltro för framtiden 

hos medarbetaren. Jag ser inte någon uttalad brist på involvering av medarbetare i 

förändringsarbetet. Ledarna har arbetat för att undvika ett onödigt gap mellan ledningens och 

medarbetarens tankar om grunden för förändringsarbetet. Gapet har minimerats då ledarna 

eftersträvat att medarbetarens beskrivna tankemodell i möjligaste mån skulle följa ledningens 

inriktning i förändringsarbetet. Gapet mellan medarbetaren och ledningen kan beskrivas bestå av 

bla vilja att förstå och vilja att lära. Att minimera gapet ger ett bättre nyttjande av medarbetarens 

inlärningskapacitet. 

 

Några av de intervjuade ledarna påverkar medarbetaren att öka lärandet genom att regelbundet 

recensera medarbetarnas lärande samt att framsteg dokumenteras. Detta för att lättare kunna följa 

lärande över tid med återkommande justering för förbättrad kompetenshöjning. Denna 

hjälpsamhet kan liknas vid en katalytisk ledarteknik för att påverka lärandet. Här styr ledarna 

mer enligt ”me-too” istället för ordergivande ”quick-fix” vid planering och medarbetarlärande. 

Senge menar att det inte finns några enkla sätt att fixa organisatoriska förändringar. Signifikanta 

förändringar kräver uppfinningsrikedom, övertygelse, dialog, djup omtanke och vilja till 

förändring. Senge menar att detta är utmaningen i att bygga lärande organisationer (Senge 1996). 

Likaså Johnson utgår från Senges teori och beskriver tre ledarskapsbeteenden som avgörande för 

att stödja en organisation att bli en lärande organisation. Detta beskriver Johnson sker genom att 

ta fram en gemensam vision, att bemyndiga medarbetaren samt att fokusera på lärande (Johnson 

1998). Ledningen har dock inte tillräckligt uttalade verktyg för att stärka samtalsfeedbacken till 

medarbetaren. Ledarna i organisationen har uppmärksammat och lockat fram en förmåga för 

medarbetaren att nyttja sin kompetens och sina resurser på ett mer optimalt sätt. Det finns 
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verktyg för att tydliggöra reflektion, argumentation och tankar vilket skulle kunna förstärka 

lärandet ytterligare i organisationen. Feedback beskrivs oftast förstärka det goda för positiva 

effekter (Ekman 2003), men detta har inte uppnåtts fullt ut i organisationen. Här hittar jag en 

samstämmighet i teori, avhandlingar, artiklar och min beskrivna empiri, dock beskriver inte 

teorin, avhandlingarna eller artiklarna tydligt vad ledaren gör för att påverka det organisatoriska 

lärandet. 

 

Organisationens ledare eftersträvar att agera på ett sätt som påverkar lärande. Detta påverkar i sin 

tur hur medarbetaren generaliserar när värdeorden och visionen omvandlas i praktisk handling. 

Ledarna har kännedom om är hur medarbetaren ser på sin värld runt sig för ökat lärande. Att med 

ledarskap och nå ökat medarbetarlärande har varierat mellan ledarna där några tekniker varit att 

bygga acceptans för kritiskt tänkande, använda informella samtal dvs. en arena för ledare och 

medarbetare där de träffas utan agenda för att beskriva och prata om skeenden, innovationer, 

nyskapande etc. Att vid Länsstyrelsen ta lyfta fram medarbetarens kompetens och att utveckla 

lärandet i organisationen är en av nycklarna till den organisatoriska förändringen. Effekterna att 

utveckla lärandet är många, här är några exempel: Förbättrade kundrelationer, stärkande vid 

konkurrentjämförelse, stärkt yrkeskompetens, förbättrad medarbetarmotivation, tydligare 

helhetsbild för medarbetaren, förändringsberedskapen har förbättrats etc. Strategier skapas för att 

påverka beteende som leder till handlingar för att uppnå visionen. Här blir slutsatsen ett lärande 

där en loop uppstår i relation mellan vision, strategi, beteende och resultat. De informella 

samtalen ger en individuell beskrivning av den bakomliggande argumentationen hos ledaren och 

de bärande tankarna kring ledningens uttalade intentioner som finns i vision, inriktnings- och 

värderingsdokument. 

 

McGill och Slocums forskning tar sin grund i Senges teori och beskriver fyra olika typer av 

organiseringar för förbättrat lärande: kunskapsorganisationen med mer kontroll; undersökande 

organisationen med starka värderingar; tänkande organisation med snabba lösningar och 

slutligen lärande organisation som karaktäriseras av användande av erfarenhet. Artikeln 

beskriver teorier kring lärande och den lärande organisationen beskrivs ha fördelar i förhållande 

till övriga organiseringssätt (McGill & Slocum 1993). Här hittar jag en samstämmighet i teori, 

avhandlingar, artiklar och min beskrivna empiri kring användandet av erfarenhet för ökat 

lärande. Dock beskriver inte teorin, avhandlingarna eller artiklarna direkt hur organiseringen och 

vad organisationens ledare gör för att påverka det organisatoriska lärandet.  

 

Ledningen har arbetat mot att organisera verksamheten och hitta aktiviteter som ger lärande för 

medarbetaren. Att bygga tillit till ledningen har varit en av de processer som ökat 

medarbetarlärandet i organisationen. Organisationens ledare har det formella mandatet och 

ansvaret för verksamheten. Det formella chefskapet övergår i ledarskap i den mellanmänskliga 

processen. Detta sker när medarbetaren ser att ledningen har en samstämmighet i ord och 

handling. Det är dock inte visat att alla formella chefer uppnått denna samstämmighet mellan 

chefskap och ledarskap, t.ex. i olikheter kring ledarnas feedback till medarbetarna. 

 

Ekmans studie kring lärande organisationer visar att några av de centrala delarna är olika 

arbetssätt för att arbeta mot ett förverkligande av medarbetarna. Detta skulle kunna kopplas till 

både Senge, Argyris & Schön mfl. och beskrivningen kring bemyndigande av medarbetaren. 

Ekman drar även slutsatsen att ytterligare ett steg tas bort från Taylors teorier vilket skulle kunna 

kopplas till både Senge, Schein mfl som är inne på samma tankegångar (Ekman 2004). I 

jämförelse med Ekmans beskrivning av Apotekets förändring finns delvis liknande slutsatser. 

Ekman beskriver att Apoteket skulle kunna arbetat mer med kommunicering och dialog med 

chefer för att skapa en bättre organisation. Några av lärdomarna var att Apoteket skulle kunna 

nyttjat intranätet och personaltidning mer till att kommunicera om förändringarna, att ha fler 

öppna möten, att föra flera dialoger på olika arenor. Lärdomarna i jämförelse med Länsstyrelsens 

förändringsarbete är att intranät, kommunikationstavlor och många öppna möten för dialog har 
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varit positiva arbetsmetoder att beskriva, förankra och diskutera med medarbetarna.  

 

I jämförelse med Ekmans slutsatser att tidsbrist varit en faktor som hindrat medarbetaren i 

Apotekets förändringsarbete stämmer delvis i jämförelse med Länsstyrelsens förändringsarbete. 

Vid länsstyrelsen beskriver de intervjuade cheferna att relativt många medarbetare uttryckt att de 

haft svårt att prioritera förändringsmötena då de helst velat arbeta med handläggningen av 

ärenden och att betjäna kunderna. Inom Apoteket beskriver Ekman detta motsvarande skeende 

som 
”Tidsbrist anges som en hindrande orsak men också att synen på kompetensutveckling som på denna nivå 

likställs med att gå på kurs eller lyssna på en föreläsning är ett hinder. Att lära i vardagen, reflektera och 

diskutera ses inte som kompetensutveckling” (Ekman 2004, s 192).  

 

Uppsatsen har försökt beskriva konkreta ledaraktiviteter som påverkar medarbetarens lärande 

utifrån givna teorier om lärande organisationer. Detta genom att i empirin beskriva de aktiviteter 

och görande hos ledaren som ger ett ökat medarbetarlärande, t.ex. att man gemensamt tagit fram 

värde ord, lyckats beskriva bakgrundsorsaker till förändringarna, sammansvetsat 

ledningsgruppen, haft konsultstöd, förbättrat kommunikation, utvecklat tankemodeller, 

tvärfunktionellt samarbete etc. Detta kan ha bidragit till ett mindre glapp mellan forskarteorierna 

kring ledarskap i en lärande organisation och den empiri jag beskrivit. Ledarens aktiviteter blir 

viktiga verktyg för en organisations utveckling och konkurrenskraft. Ständiga förändringar 

kräver anpassnings- och inlärningsförmåga vilket i sin tur är beroende av att medarbetarna 

ständigt är motiverade att lära sig nya saker och att skaffa sig nya kunskaper på sin arbetsplats. 

Min övertygelse är att ledarskap vid en organisationsförändring är viktigt eller till och med 

avgörande för en organisations möjligheter att nå förbättrat lärande och underlätta framgång. 

 

Sammanfattningsvis kan ledarnas görande och tekniker i organisationen beskrivas som ett flertal 

metoder och sätt för att skapa en lärande organisation. Teoretiskt beskrivs ett flertal aktiviteter 

som kan underlätta att skapa lärande. Det är både konkreta aktiviteter och handlingar från 

ledarens sida, men även att skapa grundläggande förståelse och att genomföra aktiviteter för ökat 

samarbete. Ledarens konkreta görande har i organisationen karaktäriserats av bl.a. följande 

aktiviteter för ökat lärande: 
+ Förståelse av förändringsbehov beakta omvärldsförändringar.  

Det inledande var att skapa en förståelse för det stora behovet av att förändra organisationen. Både en förståelse för 

egen del som ledare samt att skapa en förståelse hos medarbetaren. 

+ Ombildning av ledningsgruppen (och ny högsta chef) 

Att få fullständig uppslutning i ledningsgruppen för styrningen av förändringsarbetet. 

+ Värderingsarbetet/värdeord.  

Att gemensamt med medarbetarna arbeta fram positiva värdeord man ville ta med sig framåt och att gemensamt 

slänga negativt laddade ord.   

+ Vision.  

Framtagande och introducerande av en vision som organisationen ställt sig bakom. 

+ Föreläsningar och informationsförmedling med anpassat lärande.  

Inspiration och gemensamt arbete där varje organisatorisk del beskriver information om arbetet till andra delar av 

organisationen för ökat lärande. 

+ Chefsseminarier och utbildning.  

Kompetenshöjning för ledningen som stärker och sammansvetsar ledningen. 

+ Medarbetardagar och öppen information efter dagarna.  

Forum för återkommande informationsgivning och forum för diskussioner för ökat organisatoriskt lärande. 

+ Ärendedialog. 

 Möten över enhetsgränser med något gemensamt tema över gränserna vilket ger ett lärande. 

+ Öppet kontorslandskap.  

Underlättar samarbete och lärande över enhetsgränser, lättillgänglighet till ledningen, informella samtal etc. vilket 

skapat förutsättningar för ett ökat lärande. 

+ Strategiska samtal.  

Mötesform med externa intressenter där flera enheter kan involveras i arbetet vilket ökat det organisatoriska 

lärandet. 

+ Arbete i organisatoriska tvärgrupper.  

Stöd över enhetsgränserna vid arbetstoppar ger ett lärande över hela organisationen. 
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+ Gemensam samvaroyta.  

Rum för ett flertal aktiviteter, samtal, föreläsningar etc. vilket givit ett forum för att utveckla gemensamheten och 

lärande i organisationen. 

+ Feedback och ”bemyndigande av medarbetaren”.  

Struktur för att genom samtal mellan ledare och medarbetare beskriva utvecklingsmöjligheter och förbättringar. 

Organisationen kan utveckla metod för strukturerad feedback och ökat lärande ytterligare.  

+ Senarioplanering.  

Beskrivning av olika framtida skeenden för att bättre kunna hantera framtida situationer skulle kunna utvecklas 

ytterligare för att ge ett lärande i organisationen.  

 

Ett aktivt och engagerat ledarskap kan inte nog understrykas som en av de mest betydelsefulla 

faktorerna för att medarbetarens delaktighet och lärande ska kunna utvecklas för att gemensamt 

skapa ett större värde för uppdragsgivare, kunder och externa intressenter. Ledarskapet i 

organisationen styr mot att det krävs nya mentala modeller (likt Senges) för att lösa 

morgondagens utmaningar. Gårdagens organiserings problem i Länsstyrelsen kan ses vara 

svårlösta med gårdagens lösningar vilket påkallar de olika ledartekniker jag beskrivit har 

förekommit i förändringsarbetet. 

 

Uppsatsens syfte har varit att öka förståelsen för och tillföra kunskap om vad ledaren gör för att 

med olika tekniker och verktyg förbättra lärandet i organisationen.  Denna kunskap omfattar i 

huvudsak kunskap som tillför tidigare teorier ytterligare kunskap om vad ledarna gör och vilka 

ledartekniker ledarna i organisationen använder sig av för att underlätta medarbetarlärande i 

koppling till olika teorier kring ledarskap. Detta omfattar beskrivningen på föregående sida tex. 

genom ledarskapstekniker som värderings/visionsarbetet, föreläsningar, chefsseminarier och 

utbildning, medarbetardagar, ärendedialog, strategiska samtal etc.  

 

Utifrån Ekmans avhandling ser jag gemensamma drag mellan Apoteket och Länsstyrelsens 

förändringsarbete. Båda organisationerna har arbetat med att utarbeta en vision tillsammans med 

medarbetarna, att beakta omvärldsförändringar som grund för organisationsförändringen, att 

förbättra den interna kommunikationen, att anpassa lärande till medarbetarens förutsättningar, att 

bemyndiga medarbetaren, att ha strategiska samtal där medarbetaren deltar, att ha 

medarbetardagar och som ledare nyttja olika sätt att lära. Ekman menar att Apoteket borde 

nyttjat intranätet, personaltidning och olika möten för dialog på ett ännu bättre sätt (Ekman 

2004). 

 

Förändringsprocessen beskrivs ha tagit tid (Ekman 2004). Här ser jag flera likheter med 

Länsstyrelsen där den nya landshövdingen och den nya ledningen arbetade med att utmana den 

organisatoriska kulturen som finns rotad i organisationen sedan många hundra år. En kultur som 

av de intervjuade cheferna i Länsstyrelsen beskrivs vara stark och inte direkt fokuserad på 

lärande. Här menar jag att likheterna är flera med Apoteket och att Länsstyrelsen ledning lyckats 

använda sig av flera ledarskapstekniker för att underlätta medarbetarens lärande. Dessa är 

beskrivna i texten ovan samt tidigare i punktform.  

 

Min studie bidrar med att exemplifiera några ledartekniker för att underlätta lärande som jag inte 

ser tydligt beskriva av exempelvis Senge eller Ekman (Ekman 2004; Senge 1990). De 

ledarskapstekniker och sätt att underlätta medarbetarlärande som mer tydligt bara återfinns i min 

empiri är: arbete i organisatoriska tvärgrupper som underlättar lärande, tydligare beskrivna 

feedbackmetoder för lärande, chefsseminarier och utbildning samt föreläsning och anpassad 

informationsförmedling för ökat lärande. Dessa ledartekniker skiljer Ekmans avhandling och 

Senge teori från min empiri i jämförelse mellan Apoteket (Ekman 2004), teorin om lärande 

organisation (Senge 1990) och min empiri från Länsstyrelsen. 

 

Ledarens roll tydliggörs som central komponent för att mångfasetterat skapa förutsättningar för 

förbättrat lärande i organisationen. De olika ledarteknikerna (tex. utarbeta vision och värdeord, 

bygga tvärfunktionellt arbete, underlätta handlingslärande etc.) kompletterar alla varandra på 
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något sätt. Ledarskapsteorier kopplas gärna samman med något specifikt, tex. lärande, 

kvalitetsarbete, makt eller organisationsutveckling. Många teoretiker har beskrivit 

ledarskapsteorier (Bass 1990) och beskrivit vad en ledare arbetar med. Jag har eftersträvat att 

beskriva ledarens görandet emiriskt för att med olika ledartekniker underlätta medarbetarlärande. 

Jag instämmer i teoribeskrivningarna att ledaren behöver vara deltagare i och dela ett ”ägarskap” 

i förändringar, men den komplexa bild av kunskap kring ledaraktiviteter ser jag behöva utvecklas 

ytterligare.  

  

Dessa ledaraktiviteter ligger delvis nära det Senge beskriver som tankemodeller, men innefattar 

mer av ledarskaps aktivitet än det Senge beskriver (Senge 1990). Denna kunskap beskrivs delvis 

av Argyris och Schön som double-loop-learning, men har tydligare driv och initiativ för aktivitet 

(Argyris & Schön 1995). Kunskapen kan delvis framträda när det tilldelade formella chefskapet 

övergår i en konkret ledarskapshandling där medarbetarens förtroende för ledaren utvecklas i 

något som kan beskrivas mer som ledarskap (Huges, Ginnet & Curphy 2006). Denna kunskap 

omfattar troligen användandet av flera olika ledarstekniker och komplexa processer. 

 

Ledarna i Länsstyrelsen har genom olika ledartekniker och verktyg flyttat medarbetarens fokus 

från lärande inom egna enheten till mer uttalat helhetsfokus och lärande i hela organisationen. 

Helhetsfokus i organisationen har blivit medarbetarnas ”systemtänkande” vilket av ledarna 

beskrivs som en naturlig grund för sättet att tänka. D.v.s. att tankemodellerna har utvecklats. 

Ledarna har utvecklat sin förståelse hur ledarskapet påverkar det organisatoriska lärandet 

exempelvis genom enhetsgemensamma aktiviteter, möten etc. Medarbetarens lärande utvecklas 

när helheten i organisationen är utgångspunkten istället för enbart fokus på de olika 

organisationsdelarna var för sig, isolerade från varandra. Det förefaller vara viktigt att som ledare 

lägga mycket kraft i ett förändringsarbete på att förklara varför förändringarna ska göras och 

tydliggöra motiven bakom förändringarna. Senge beskriver också vikten av att organisationens 

medarbetare behöver förstå organisationens uppgift, vision och hur de olika delarna i 

organisationen samverkar (Senge 1990).  

 

Uppsatsen bidrar med en beskrivning av ledaraktiviteter som utifrån Senges teorier (Senge 

1990), artiklar och avhandlingar visar hur ledarna underlättar lärande. Uppsatsens bidrag är att 

utveckla en beskrivning av vad ledaren gör och vad ledaren har för tekniker och aktiviteter vid 

en organisationsförändring för ökat medarbetarlärande. Uppsatsens bidrag är vidare att utveckla 

Senges teori och Ekmans avhandling (Ekman 2003) och ge ytterligare exempel på ledartekniker 

för att underlätta lärande: att införa organisatoriska tvärgrupper, tydligare beskriva 

feedbackmetoder för lärande, chefsseminarier, utbildning och föreläsningar med anpassad 

informationsförmedling för ökat lärande. 

8.9 Svar på frågeställning 
Vad gör ledaren för att genom olika ledarskapstekniker och verktyg underlätta medarbetarens 

lärande? 

 

Ledaren har genom olika ledarskapstekniker och verktyg: 

- handlingar och aktiviteter,  

- möten och forum,  

- utveckling av värdeord och en vision 

- infört förbättrad kommunicering av information 

- utbildning och fysisk lokalplanering 

- feedback och diskussioner 

- infört tvärfunktionella mötesforum 

… skapat förutsättningar och tillfört kunskap som underlättat medarbetarens lärande.  

 

Uppsatsens bidrag är att beskriva vad ledaren gör och vad ledaren har för tekniker och aktiviteter 
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vid en organisationsförändring för ökat medarbetarlärande. Teknikerna blir arbetssätt, metoder 

och processer som delar i ledarskapet för att underlätta lärande. Ledningen har beskrivit och 

etablerat en tydlighet kring orsakerna till förändringarna organisationen genomgått. 

Förändringarna karaktäriseras av gemensamhet, ett arbete som sker tillsammans med 

medarbetaren vilket förbättrat arbete över enhetsgränserna genom medarbetardeltagande. 

Sammanfattningsvis kan det beskrivas att ledarna underlättar för medarbetarna att arbeta i 

vardagen genom värdeorden i riktning mot visionen vilket ger ett ökat lärande i organisationen. 

Ytterligare forskning skulle behövas för att titta närmare på jämförande studier av olika 

ledarskapstekniker vid organisationsförändringar och ledarnas påverkan för att underlätta 

medarbetarelärande. 
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11.  Bilagor 
Frågeformulär, ordlista och förklaringar samt lista över grafer och förklaringar.  

11.1 Bilaga 1: Frågeformulär 
Frågeformulär med huvudfrågor som använts vid intervjuer. Inledning: 

Uppsatsen är på masternivå och rör vad ledaren gör för att underlätta lärande. 

Syftet är att…(syftet uppläst) 

Organisationen har valts därför att en omfattande förändring har genomförts.  

Feedback utlovas efter att uppsatsen godkänts.  

Anonymitet utlovas (enligt kopia). 

Målet är att komma med konstruktiva förbättringsförslag till organisationen 

Frågeområdena är indelade i tre grupper: ”värderingar, visioner, tankemodeller och 

handlingslärande”.  

 

Värderings och visionsarbete: Hur ledaren gör i arbetet med vision och värderingar för 

ökat lärande.  

(teoretiker: Senge, Schein, Angelöw, Kinlaw) 

1) Finns det grundläggande värderingarna i organisationen? 

2) Finns en vision för organisationen? 

3) På vilket sätt har värderingarna och visionen arbetats fram? Vilken roll hade medarbetarna i 

arbetet?  (i såfall: vad gör du…) 

4) Hur gör du för att säkerställa att värderingarna överensstämmer mellan organisationen och 

medarbetaren? (i såfall: vad gör du…) 

5) Har tiden på något sätt haft en inverkan på drivkraften hos medarbetaren?  (i såfall: vad gör 

du…) 

  

Tankemodeller: Hur ledaren gör i arbetet med tankemodeller.  

(teoretiker: Senge, Bass & Stogdill, Berger & Luckman) 

6) Hur gör du som ledare för att skapa en ”gemensamhet” inom organisationen, att 

värderingar delas av medlemmarna, att hjältar finns, att ritualer förser medlemmarna med 

faktiska uttryck och att historier förekommer inom organisationen? (i såfall: vad gör du…) 

7) Hur gör du som ledare för att anpassa dig till olika personers inlärningsstilar? (i såfall: vad gör 

du…) 

 

Handlingslärande: Hur ledaren gör för att arbeta med mentala modeller, kommunikation 

och återkoppling. (teoretiker: Senge, Argyris & Schön, Northouse) 

8) Hur gör du för att arbeta med återkoppling/feedback för att underlätta inlärning? 

9) Hur gör du för att förbättra kommunikationen med medarbetare och mellan medarbetare? (i 

såfall: vad gör du…) 

10) Hur gör du som ledare för att kommunikationen med medarbetare och mellan medarbetare 

ska bli så effektiv som möjligt? (i såfall: vad gör du…) 

 

Avslutning: 
Nu har du hört mina frågor i koppling till områdena ”värderingar, visioner, tankemodeller och 

handlingslärande”.  

11) Är det något ytterligare du vill säga? 

   

Utöver frågorna ovan har fördjupningsfrågor använts vid varje intervju. 
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11.2 Bilaga 2: Ordlista och förklaringar 
De på området förekommande facktermerna kan behöva definieras. Detta för få en klarare bild 

av vad respektive teoretiker/författare avser med olika begrepp. Förekommande begrepp kan 

behöva klargöras mer i detalj. Vad menar teoretikerna med olika begrepp? Det är vanligt att olika 

teoretiker använder populära begrepp, ofta utan att ha precis samma definition. För att minska 

risken för missförstånd återger jag en definitionslista på vanligen förekommande begrepp i 

litteraturen.  

 

Artefakter; 
... av människan skapade förhållanden (Andersson 1994, s 111).  

 

Feedback (återkoppling); 
”Att föda åter till att växa och utvecklas” (Gunnarsson  2009, s 15). 

 

Kommunikation; 
...ett interpersonellt, symboliskt samspel med vars hjälp sändare och mottagare kan ”likställa” sitt 

informationsutbyte (Maltén 1992, s 47). 

 

Konsensus; 
Consensus the existance within a society, community or group of a fundamental agreement on basic values (Collins 

Sociological Dictionary 1997).   

... överensstämmelse, enighet mellan medlemmarna i ett socialt system...//...vad angår värden, normer, regler, 

målsättningar etc  (Nationalencyklopedin) 

 

Lärande; 
Learning is the process whereby knowledge is created through the transformation of experience (Kolb 1995, s 48). 

 

Lärande organisation;  
Den organisation som skapar goda förutsättningar för medarbetarnas lärande och som tillvaratar och nyttiggör detta i 

organisationens stävan att påverka och anpassa sig till omvärlden med syftet hög effektivitet (Granberg O, Ohlsson 

J. 2009, s 51) 

En inställning till lärande som en ständigt pågående process ofta i anslutning till andra aktiviteter än just sådana som 

etiketteras utbildning. Poängen är inte utbildning som en aktivitet utan individuell självutveckling och organisatorisk 

förnyelse (Rohlin mf. 1994, s.98) 

En lärande organisation är alltså en organisation som ständigt utvidgar sina möjligheter att själv skapa sin framtid. 

För en sådan organisation räcker det inte med att bara överleva. Överlevnadsförmågan är naturligtvis en 

nödvändighet men det måste samtidigt finnas en förmåga att generera skaparkraft (Senge,1995 s.26) 

 

Organisation;  
En organisation karaktäriseras av ett arrangemang av delar som formerar en enhet eller helhet vars återkoppling 

försörjer och underhåller delarna (Ahrenfelt 1995, s 25).  

Från grekiskans oreganon, dvs verktyg eller instrument; något som med mig fungerar (Morgan 1997, s 278).  

A businessorganization can truly be described as an environment-dependet system. An open system is an environ-

ment-dependent system that can influence its systems environment through changes in some element (s) (Brännback 

1996, s 40).  

 

Strategi; 
Det mönster eller den plan som integrerar organisationens grundläggande målsättning, policy och handlingsmönster 

till en sammanhängande helhet. En välformulerad strategi hjälper till att prioritera och allokera en organisations 

resurser så att det skapas en unik och livsduglig profil baserad på dess relativa interna kompetenser och brister, 

förväntade förväntningar i omgivningen och intelligenta motståndares eventuella åtgärder (Berg och Jonsson 1991, s 

81). 

 

Vision;  
A vision I a picture of the future you seek to create.  Shows where you want to go. The word comes from the Latin 

vidére, “to see”  (Senge 1994). 

In other words they endeavor to reduce all their images, values, directions, and goals into one or two sentences (Har-

ris 1998, s 33).  
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Vision är ägarnas, ledarnas, medarbetarnas och andra intressenters realistiska framtidsbilder av verksamheten 

(Andersen 1987, s 12). 
 
...en delad föreställning om ett framtida idealt tillstånd...(Berg och Jonsson 1991, s 214). 

Framtidssyn m.m. (SAOL 1986). 

…it is a description or image of the future state rather than a fully fleshed-out story of how the organization will get 

to that future state (Denning 2005, s 242) 

 

Värdering;   
How we want to behave with each other.  Describe how we intend to operate.  The word comes from the French 

word valoir, ”to be worth”  (Senge 1994) 

En ständig tro på att ett särskilt handlingssätt eller sluttillstånd, personligt eller socialt, är att föredra framför ett 

motsatt eller annat handlingssätt eller sluttillstånd (Bang 1994, s 49). 

These are the principles upon which the organisation is based (Harris 1998, s 31).  

 

11.3 Bilaga 3: Lista över grafer   
  

Figur 1  sidan 9    Systemtänkandets delar (Senge 1990) 

Figur 2  sidan 36  Systemtänkandets ledarskap  (fritt efter Senge 1990) 
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