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SAMMANFATTNING 
 

 

Titel: Mognadsgraden för värdeskapande och kontinuerligt lärande: En studie om internt 

utvecklingsarbete inom den privata tjänstesektorn 
 

Författare: Peter Söderström och Teoman Duran Timocin 

 

Bakgrund: En kund köper inte varor och tjänster som inte skapar något värde, vilket är något 

företagen på marknaden måste ta hänsyn till. Utöver det är företagens mål att nå finansiella 

samt icke-finansiella vinningar från sin produkt. Det är stor konkurrens på marknaden vilket 

innebär att konsumenten kan välja och vraka något som företagen måste anpassa sig till. I 

tjänstesektorn är det kunskap som är den viktigaste faktorn för att locka till sig kunder och är 

på så sätt något tjänsteföretagen ständigt måste arbeta med om de skall överleva på marknaden. 

För att undersöka detta kommer företagens syn på värdeskapande, kontinuerligt lärande och de 

egna resurserna studeras i uppsatsen. 

 

Syfte: Att undersöka hur tjänsteföretag arbetar med värdeskapande, kontinuerligt lärande samt 

dess nedlagda resurser inom ramen för internt utvecklingsarbete. Vidare är syftet att jämföra 

tjänsteföretagens mognadsgrader med varandra för att därigenom se vilka skillnader samt var 

potential till förbättring finns. 

 

Metod: Uppsatsen grundar sig i den kvalitativa ansatsen med ett heremeneutiskt 

förhållningssätt. Den sekundärdata som samlades in var genom vetenskapliga artiklar, 

internetkällor och böcker. Fyra företag och fem personer deltog i uppsatsen vilka intervjuades 

genom en semi-strukturerad intervjuguide. Datainsamlingen analyserades med hjälp av ett 

organisatoriskt IQ-test. 

 

Resultat och slutsats: Företagen har en liknande grundsyn i sättet de tänker på värdeskapande 

och kontinuerligt lärande. Dock visar empirin att företagen skildje sig i konflikthanteringen 

samt att några av företagen hade svårigheter att förändra sig på lokal nivå eftersom de agerade 

på en global marknad. För att uppnå ett värdeskapande och kontinuerligt lärande lägger samtliga 

företag ner mycket resurser för att erbjuda en tjänst som möter kundens behov och krav. Hur 

mognadsgraden för värdeskapande och kontinuerligt lärande ser ut skiljer sig mellan företagen 

eftersom företagen var bra på olika saker. Det är även inom dessa områden potential till 

förbättring finns.  

 

Uppsatsens bidrag: I sin helhet ger uppsatsen en ökad kunskap om hur tjänsteföretag i den 

privata tjänstesektorn arbetar med värdeskapande och kontinuerligt lärande. Därutöver bidrar 

uppsatsen med ytterligare kunskap inom vilka områden tjänsteföretagen utmärker sig, deras 

mognadsgrad i värdeskapande och kontinuerligt lärande samt var det finns potential till 

förbättring. 

 

Nyckelord: värdeskapande, kontinuerligt lärande, resurser, mognadsgrad, Organizational IQ-

test 

 



     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

ABSTRACT 
 

 

Title: Maturity assessment of value creation and continual learning: A study of internal 

development in the private service sector. 

 

Authors: Peter Söderström and Teoman Duran Timocin 

 

Background: Customer do not intend to purchase a product or service that does not provide 

them with value and this is something that companies have to consider. At the same time 

companies aim to achieve financial or non-financial profits by selling their products or services. 

The market is very competitive and ultimately it is the consumers who have the power to pick 

and choose whatever alternative that fits them best. Hence, this is something companies have 

to take into consideration. The private sector provides services rather than products and it is this 

which is used to attract customers and therefore something companies continually have to work 

with in order to survive in the market. In order to investigate this, different companies’ view of 

value creation, continual learning and resources have been studied. 

 

Aim: To investigate how service companies work with value creation, continual learning and 

utilized resources (within the range of internal development work). The aim is also to compare 

company’s level of maturity and suggest where improvements can be made. 

 

Methodology: The study is qualitative with a hermeneutic approach. Data were collected from 

scientific articles, internet sources and books. Four companies and five persons in total 

participated in the study and were interviewed using a semi-structured interview form. The data 

was later analyzed with the help of an organizational IQ-test.   

 

Results and conclusion: Companies often have a similar ethos in the way they think about value 

creation and continuous learning. However, the empirical data shows that companies differ in 

regard to conflict management, as well as some of the companies having difficulties in making 

changes at the local level because they act in a global marked. In order to achieve value creation 

and continuous learning all the companies use a great deal of resources to meet the needs and 

demands from customers. However, the maturity level of value creation and continuous learning 

look different between various companies because the companies are good at different activities. 

It is in these areas there lies the potential for improvement. 

  

Contribution of the thesis: It provides increased knowledge in how the private service 

sector works with value creation and continual learning. It also provides further knowledge of 

how the service sector excels, its maturity grade in value creation and continual learning, and 

how they can improve. 

  

Key words: value creation, continual learning, resources, maturity assessment, Organizational 

IQ-test 
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1. Inledning   

Uppsatsens inledande kapitel behandlar bakgrund och problematisering till det valda 

ämnet. Efter det tydliggörs uppsatsens syfte och undersökningsfrågor för att avsluta 

kapitlet med vilka avgränsningar som görs i uppsatsen. 

1.1 Bakgrund och problematisering 

Organisationer står ständigt och väger i beslutsprocesser gällande vilka projekt som bör 

prioriteras för att skapa så optimala förutsättningar för finansiell samt icke-finansiell 

vinning som möjligt (Matheson & Matheson, 1997; Tonnquist, 2012), där det finansiella 

behandlar intäkter och kostnader medan de icke-finansiella behandlar interna och externa 

faktorer såsom trivsel bland medarbetare och uppfattat kundvärde (Anthony m.fl., 2014). 

För att konkretisera problematiken med fel val av projekt, finansiellt och icke-finansiellt, 

kan det projekt som väljs få positiva och negativa effekter (Tonnquist, 2012). Han menar 

att om fel beslut tas och resurser läggs på mindre gynnsamma projekt kan organisationen 

drabbas både på ett finansiellt och icke-finansiellt plan samt ge kortsiktiga och långsiktiga 

konsekvenser. Dessutom kan finansiella problem uppstå, exempelvis med externa 

intressenter understryker Tonnquist (2012). 

 

Organisationer försöker alltid att bli bättre på sina verksamhetsområden för att på så sätt 

öka sitt värdeskapande internt och externt (Matheson & Matheson, 1997). Värdeskapade 

innebär att kundens behov och krav uppnås samtidigt som tjänsten motsvarar kundens 

förväntningar (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998). Vad som skapar värde grundar sig 

på en rad faktorer men det fundamentala för organisationen är att välja vägen som ger 

mest fördelar med hänsyn till kostnader och risker (Tonnquist, 2012). Ytterligare 

understryker Gummesson (1995) att kunden inte köper varor och tjänster som de inte 

anser skapar värde. Utöver dessa parametrar är besluten vid valen mer svårbegripliga än 

så, eftersom en rad övriga interna och externa faktorer har en inverkan i beslutsprocessen 

för vad som skapar värde (Matheson & Matheson, 1997).  

 

Fornell (1992) betonar att en organisations medarbetare är av stor vikt för att 

värdeskapandet ska lyckas. Det gäller således att tjänsteföretagen ständigt arbetar med att 

förbättra sitt interna utvecklingsarbete eftersom en stark värdegrund skapar en samsyn i 
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hur saker ska utföras i organisationen (Matheson & Matheson, 1997). Författarna menar 

att det interna utvecklingsarbetet och dess tillhörande projekt anses som det primära 

gällande värdeskapande och kontinuerligt lärande. Att beakta innovation och förnyelse är 

således en nödvändighet för att en organisation ska skapa högre värde samt bibehålla 

marknadsandelar (Allee & Taug, 2006). 

 

En förutsättning för att skapa värde i en organisation ligger i begreppen förnyelse och 

kontinuerligt lärande (Forslund, 2009). Forslund (2009) påpekar att förändringen kommer 

från ledningen som ser att ett behov av förnyelse finns. Bhuiyan och Baghel (2005) 

beskriver att det interna värdeskapandet gällande förbättring är något som organisationer 

i tjänstesektorn ständigt arbetar med.  

 

Organisationer identifierar problemområden för att sedan arbeta och förbättra dem. 

Genom identifieringarna av problemen och därefter lösningar till problemen är 

intentionen att det skapas högre grad av kundvärde samt högre kvalitet av produkter och 

tjänster (Elg m.fl., 2007). Utgångspunkten bör inte vara att skapa kvalitet i tjänsten, utan 

snarare att fokusera på att öka kundvärdet understryker Gerson (1993). Detta är något 

som är av stor nytta för tjänsteföretag eftersom ett arbete mot kund ständigt pågår (Elg 

m.fl., 2007). 

 

Om en organisations interna processer inte samverkar är risken stor att kvaliteten och 

upplevt kundvärde blir lidande (Grönroos, 1990). Problem med de interna processerna 

skapar hinder med att förbättra kvaliteten och öka upplevt kundvärde eftersom vägen mot 

det gemensamma målet försvåras (Barsky, 1995). Därmed tjänar en organisation på att 

fokusera på att förbättra de interna processerna. För att förbättra kvalitet och kundvärde 

är det av stor vikt att arbeta med ständiga förbättringar av de interna processerna 

(Grönroos, 1990; Barsky, 1995).  

 

Mognadsgrad är ett mått som sammanfattar en organisations effektivitet och produktivitet 

i dess utförande av olika processer och aktiviteter (Matheson & Matheson, 1997). De 

fortsätter med att beskriva måttet som värdefullt för organisationer att använda eftersom 

det underlättar arbetet med att förbättra verksamhetsområden i en organisation. 
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Med den vetenskapliga grund som finns för att ständigt arbeta med det interna 

utvecklingsarbetet blir det på så sätt intressant att se hur tjänsteföretagen arbetar med just 

detta. Ytterligare relevanta aspekter att beakta blir att studera företagens nedlagda 

resurser, i form av personal och tid, på det interna utvecklingsarbetet. Det är även 

intressant att studera värdeskapandet och det kontinuerliga lärandet i tjänsteföretagen 

eftersom organisationer och projekt kan variera och att skillnader i mognadsgrad kan 

existera. Identifieringen av mognadsgraden möjliggör en jämförelse av tjänsteföretagen 

och därigenom se var potential till förbättring finns.  

1.2 Syfte och undersökningsfrågor 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur tjänsteföretag arbetar med värdeskapande, 

kontinuerligt lärande och dess nedlagda resurser inom ramen för internt 

utvecklingsarbete. Vidare är syftet att jämföra tjänsteföretagens mognadsgrader med 

varandra för att därigenom se vilka skillnader samt var potential till förbättring finns. 

 

Följande frågor har satts upp utifrån syftet: 

 

 Hur arbetar tjänsteföretagen med värdeskapande, kontinuerligt lärande och de egna 

resurserna sett till det interna utvecklingsarbetet? 

 Hur ser mognadsgraden i tjänsteföretagen ut sett till värdeskapande och kontinuerligt 

lärande och vilka skillnader finns mellan tjänsteföretagen?  

 Var finns potential till förbättring sett till mognadsgraden? 

1.3 Avgränsningar 

För att begränsa uppsatsens omfattning på grund av tidsramen, är empirin avgränsad till 

det interna utvecklingsarbetet inom fyra tjänsteföretag verksamma inom den svenska 

privata tjänstesektorn. En till två personer med överblick över internt utvecklingsarbete 

intervjuas i respektive företag. Detta kan ge oss värdefull information även om studien 

inte kommer uppnå en teoretisk mättnad (Bryman, 2011).  
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2. Teori 

I detta kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för uppsatsen. Först diskuteras 

värdeskapande och dess perspektiv på vad som skapar värde, därefter diskuteras de 

återstående begreppen; kontinuerligt lärande, resurser och mognadsgrad. 

2.1 Värdeskapande 

Värdeskapande är det värde som kunden upplever när en organisation leverar en tjänst 

(Echeverri & Edvardsson, 2012). Värdeskapandet som beskrivs betonar Matheson och 

Matheson (1997) är den viktigaste aspekten att uppmärksamma när det kommer till vad 

en organisation bör förbättra, se figur 1. 

 

Figur 1. Aspekter att förbättra i en organisation (övers. från Matheson & Matheson, 1997:170) 

 

Värdeskapandet är något som hela organisationen måste ha en gemensam tro på för 

optimering (Matheson & Matheson, 1997). När värdeskapande ligger i linje med en 

organisations kultur anser Matheson och Matheson (1997) att arbetet med hur strategier 

och aktiviteter formuleras underlättas eftersom ett samarbete mellan enheterna finns. De 

understryker att en organisation gynnas av att ha värdeskapande som en del av 

organisationens kultur eftersom oenigheter i beslut lättare hanteras om samtliga i 

organisationen tänker i termer av värde.  
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Att skapa värde är inte enbart något som skapas internt i en organisation och får resultat 

på dennes omgivning, utan värdeskapade är något som tjänsteföretagen även måste beakta 

från vad kunderna vill ha (Normann & Wikström, 1994). Enligt Matheson och Matheson 

(1997) handlar värdeskapandet till stor del om att skapa ett högt kundvärde. En 

organisation som fokuserar på att skapa ett högt kundvärde, skapar även en högre 

finansiell vinning för ägarna (Collins & Porras, 1994). På dessa grunder finns det en 

drivkraft i organisationer att belöna de som försöker skapa värde för organisationen 

(Matheson & Matheson, 1997). Anthony m.fl. (2014) lyfter fram att ett av de 

huvudsakliga argumenten för en organisations existens ligger i att alltid försöka 

maximera värdeskapandet, sett till en organisations interna och externa intressenter. En 

samverkan mellan alla intressenter påverkar en organisations värdeprocess ur en positiv 

synvinkel framhäver Normann och Ramirez (1993).  

 

Genom en högre nivå av internt värdeskapande i en organisation skapas mer 

konkurrenskraftiga produkter och tjänster som i sin tur resulterar i högre upplevt 

kundvärde (Hansen m.fl., 1999). Enligt Normann och Wikström (1994) är 

värdeskapandet något som bör samverkas mellan producent och kund för att 

värdeskapandet ska optimeras. Det blir under dessa förhållanden viktigt att förstå sig på 

hur en organisation skapar värde samt förstå sig på vad kunderna uppfattar som 

värdeskapande. 

 

Det interna utvecklingsarbetet och dess tillhörande projekt anses vara det primära 

gällande värdeskapande och kontinuerligt lärande (Matheson & Matheson, 1997). Vad 

som skapar värde är däremot komplext och svårt att mäta inom det interna 

utvecklingsarbetet eftersom många långsiktiga investeringar görs inom dessa projekt och 

eventuell avkastning kommer först efter några år (ibid.). Förvisso finns finansiella 

mätinstrument för att mäta avkastning i framtiden men de kan vara missvisande i det 

interna utvecklingsarbetet eftersom tidshorisonten är lång (Dixit & Pindyck, 1995). 

Samma forskning visar att det finns ett samband mellan få mätinstrument i en organisation 

och gynnsamma projekt, något Matheson och Matheson (1997) instämmer i. De 

poängterar att projekten blir lättare att jämföra om de värderas utifrån samma parametrar. 
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2.2 Kontinuerligt lärande 

Organisationer utvecklas genom att förbättra sina produkter och tjänster. Anledningen är 

att förbättring i sin tur skapar högre värde sett till en organisations kunder (Elg m.fl., 

2007). Att ta hänsyn till förnyelse är en nödvändighet för att en organisation ska skapa ett 

högt värde samt bibehålla marknadsandelar betonar Allee och Taug (2006). Något som 

förklaras genom att kontinuerligt lärande handlar om att identifiera möjligheter som 

skapar högre värde trots att en organisation inte känner sig hotad av förändringar 

(Matheson & Matheson, 2001). 

 

En viktig process i organisationer är att ständigt lära sig vad som skapar värde och 

strategin för att nå dit (Anthony m.fl., 2014) men också på vilket sätt organisationer 

behöver förbättras (Matheson & Matheson, 1997). Ett kontinuerligt lärande ligger i 

organisationens natur eftersom intentionen är att skapa fördelar finansiellt sett till 

konkurrenterna men även skapa ett högre icke-finansiellt värde inom organisationen 

(ibid.). 

 

Matheson och Matheson (1997) betonar att kontinuerligt lärande handlar om att ta rätt 

beslut som skapar värde i beslutsprocessen för att på så sätt effektivisera lärandet. 

Chandler (1962) och Mintzberg (1990) beskriver att det handlar om att formulera en 

strategi och struktur för att nå målet. Huruvida organisationen bör göra vad man redan 

gör fast med ökad produktivitet eller fokusera på exploatering är upp till ledningen att 

avgöra (Gupta m.fl., 2006). De betonar dock att båda synsätten kräver att organisationen 

tillämpar lärande och innovation. 

 

Fortsättningsvis påpekar Hansen m.fl. (1999) att en del av värdeskapandet görs genom 

olika kunskapsflöden. Genom att identifiera kunskapsflödena och lära sig att hantera 

dessa, tydliggörs vilka områden som kräver förbättring rent kunskapsmässigt.   

 

Traditionella organisationer är inte lika öppna för förändringar om saker och ting fungerar 

som de ska i dagsläget (Matheson & Matheson, 1997). Detta är ett misstag enligt 

Matheson och Matheson (1997) eftersom en organisation bör vara öppen för förändringar 

då det är omöjligt att undgå att nya konkurrenter uppstår, ny teknologi uppkommer och 

att kundbeteenden förändras. Att ständigt vara förberedd för förändring och kontinuerligt 



8 
 

lärande är därför en nödvändighet (Matheson & Matheson, 1997). På dessa grunder 

handlar det om att ligga före och tänka ett steg längre för att inte komma efter 

konkurrenterna på marknaden. 

 

Detta innebär att kontinuerligt lärande inte handlar om att inta en defensiv roll och bli 

passiv, snarare ständigt förbättra organisationens interna processer (Matheson & 

Matheson, 1997). Fortsättningsvis beskriver Matheson och Matheson (1997) att de 

organisationer som är bäst på kontinuerligt lärande är de som blickar ut och försöker lösa 

interna och externa problem. Hur en organisation kan gå tillväga i processen vid det 

kontinuerliga lärandet illustreras i figur 2.  

 

 

 

 

   

 

 

 

  

Figur 2. Demingcykeln (omarb. från Backlund m.fl., 2015:273) 

 

Först upptäcker en organisation ett problem som behöver förbättras för att sedan analysera 

och hitta lösningar till problemet. Därefter testas och genomförs lösningen för att efter 

det studeras. När det studeras utvärderas lösningen i vilken organisationen identifierar 

vad de gjorde bra och mindre bra. Till sist agerar organisationen och drar lärdomar av 

processen för att sedan påbörja en ny cykel (Backlund m.fl., 2015).  

 

Aktiviteterna och bedömningarna av Demingcykeln är intressant men den är vidare en 

del av den övergripande förbättringsprocessen i en organisation (Backlund m.fl., 2015). 

Det kontinuerliga lärandet hos en organisation går att förbättra. I figur 3 tydliggörs det att 

processerna och aktiviteterna i Demingcykeln går att förbättra.  

 Utvärdera vald lösning 

 Identifiera styrkor och 

svagheter 

 

 

 Effektiv resurshantering? 

 Dra lärdomar av processen 

 Påbörja en ny cykel 

 

 

 Upptäck ett problem som 

behöver förbättras 

 Analysera och hitta lösningar 

 

 Planera Genomför 

Studera Lär 

 Testa vald lösning 
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Figur 3. Förbättringscykeln i en organisation (omarb. från Backlund m.fl., 2015:273) 

 

Om en organisation befinner sig på noll i stadiet på trappan så går aktiviteterna och 

bedömningarna i Demingcykeln att förbättra (Backlund m.fl., 2015).  

2.3 Resurser 

För att uppnå syftet med uppsatsen måste det finnas en förståelse för hur företagen 

använder de egna resurserna i sina interna utvecklingsarbeten. Thomas och Pollock 

(1999) hävdar att det finns ett samband mellan nedlagda resurser och hur effektivt en 

organisation växer. Problemet är att många organisationer har begränsade resurser vilket 

gör att projekt inte får det som krävs för att fungera effektivt (Tonnquist, 2012). 

Lösningen, enligt Tonnquist (2012) för en optimal organisation är att skapa så mycket 

värde med så få resurser som möjligt.  

 

Organisationer bör kontinuerligt utveckla sina interna resurser i väntan på när de behövs 

eftersom externa förändringar kan uppkomma, exempelvis förändringar på marknaden 

(Sirmon m.fl., 2007). För att bemöta de externa förändringarna bör de ansvariga i en 

organisation ständigt utveckla sin hantering av resurser och därigenom förbättra sina 

medarbetares färdigheter (ibid.). Ett effektivt sätt för medarbetare att utvecklas menar 

Sirmon m.fl. (2007) är genom att oerfarna medarbetare får arbeta i projekt tillsammans 

med erfarna medarbetare. Ett ytterligare verktyg för att förbättra sina medarbetare är 

genom kontinuerlig feedback och denna bör hanteras av de ansvariga i organisationen 

eftersom de sitter på erfarenheten (Sirmon m.fl., 2007). 
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Fortsättningsvis presenterar Albrecht (2003) att det är viktigare att se hur medarbetarna 

delar kunskap med varandra snarare än hur den teknologiska infrastrukturen är uppbyggd 

i organisationen eftersom den sistnämnda alltför ofta kan bli för komplex. Albrecht (2003) 

menar att fokus bör ligga på en organisations förmåga att använda sig av sina 

medarbetares resurser samt organisationens förmåga att skapa, organisera och dela 

intellekt för att därigenom uppnå en högre nivå av värdeskapande i organisationen. 

2.4 Mognadsgrad 

Organisationer är olika bra på värdeskapande och skiljer sig åt gällande var de befinner 

sig i det kontinuerliga lärandet påpekar Matheson och Matheson (1997). För att analysera 

var de befinner sig används en organisations mognadsgrad som verktyg för att bedöma 

var företaget står i frågorna (ibid.). 

 

Definitionen av mognadsgrad beskriver Matheson och Matheson (1997) som hur smart 

en organisation är och hur dennes intelligenskvot (IQ) är. De hävdar att en “smart 

organisation” är en organisation som tar kvalitativa beslut som skapar värde för 

organisationen. Besluten som fattas är grundade på information och rationella analyser 

som i sin tur effektiviserar värdeskapandet hos en organisation (Matheson & Matheson, 

1997). En organisations IQ innefattar kompetens och utförlighet inom olika attribut, 

vilket exempelvis kan vara beslutstagande men även hur bra de motiverar medarbetare i 

specifika områden och processer som de utför (Kohlegger m.fl., 2009).  

 

Enligt Backlund m.fl. (2015) befinner sig en mogen organisation i ett perfekt stadie för 

att uppnå sina mål. Detta stadie är något varje organisation borde sträva efter att uppnå 

(Andersen & Jessen, 2003; Besner & Hobbs, 2013; Pretorius m.fl., 2012). Det blir extra 

viktigt för organisationer med stor variation inom sin verksamhet gällande projekt, 

program och portfolier menar Young m.fl. (2014).   

 

Att identifiera mognadsgraden är av betydelse för organisationer eftersom arbetet med att 

ta reda på potential till förbättring underlättas (Matheson & Matheson, 1997). 

Förbättringen kan komma att vara användbar inom de områden där det är nödvändigt, 

såsom exempelvis värdeskapande och kontinuerligt lärande.  
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För att mäta hur smart en organisation är presenterar Matheson och Matheson (1997) 

“Organizational IQ-test”. Testet framkom efter att de gjort studier på framgångsrika 

företag och studerat vad som gjorde att företagen låg i framkant (Matheson & Matheson, 

1997). Genom testet studerade de 1000 organisationers IQ och kom fram till följande: 

 

“Unit IQ correlates with unit performance, with smarter 

organizations significantly to be in the top quartile of 

performance. Additionally, we found that high IQ organizations 

have lower variance than the low IQ organizations.” (Matheson 

& Matheson, 2001:52-53) 

 

“Organizational IQ-test” består av nio kategorier som analyserar en organisation. 

Uppsatsen fokuserar på två av dessa nio principer vilka är “Värdeskapande kultur” och 

“Kontinuerligt lärande”, båda inom området “Uppnå mening”. Grunden i detta är att en 

organisation uppnår en mening som genomsyrar hela företaget, ett stadie de når genom 

att vara anpassningsbara till sin omgivning (Matheson & Matheson, 2001). I figur 4 

illustreras författarnas nio principer. 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Nio principer över en smart organisation (övers. från Matheson & Matheson, 2001:50) 
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3. Metod  

Metodkapitlet tydliggör de metodval som tillämpats i uppsatsen med hänsyn till 

uppsatsens syfte och undersökningsfrågor. Kapitlet berör först val av ansats, det 

vetenskapliga synssättet samt uppsatsens kvalitetsaspekter. Därefter kommer uppsatsens 

litteraturinsamling, urval och tillvägagångssätt konkretiseras för att sedan avsluta 

metodavsnittet med hur datainsamlingen ska analyseras. 

3.1 Metodval 

3.1.1 Kvalitativ ansats 

En kvalitativ forskningsstrategi grundar sig i att tolka innebörder utifrån meningar och 

ord medan den kvantitativa forskningsstrategin syftar till att kvantifiera samt hitta 

statistiska samband (Bryman, 2011). Eftersom uppsatsen inriktar sig på hur 

tjänsteföretagen arbetar med värdeskapande, kontinuerligt lärande samt resurser är det 

förståelse och resonemang uppsatsen syftar till och inte i termer av kvantitet (Bryman, 

2011). Vidare beskriver Bryman och Bell (2013) att den kvalitativa forskningsstrategin 

har sitt ursprung i tolkningar och uppfattningar av den sociala verkligheten. I den 

kvalitativa forskningsstrategin strävas det efter insamling, sammanställning och 

presentation av data från olika källor (Yin, 2013). De flertal källor som presenteras menar 

Yin (2013) skapas av den verkliga miljön och dess deltagare. Därutöver förespråkar Yin 

(2013) intervjuer eller observationer för att studera den verkliga miljön.  

 

Bryman och Bell (2013) understryker att den kvalitativa ansatsen alltför ofta kan bli för 

subjektiv eftersom det är upp till intervjuaren att tolka materialet och dra en slutsats av 

innehållet.  
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3.1.2 Hermeneutik 

Hermeneutik har tillämpats i uppsatsen eftersom det kompletterar en kvalitativ 

forskningsansats väl (Bryman, 2011). Inom hermeneutik ges det möjlighet för forskaren 

att tolka den information som tas fram, både dokument men även sociala handlingar 

(Bryman & Bell, 2013). Det hermeneutiska synsättet ligger i linje med uppsatsens syfte 

eftersom den syftar till att skapa en förståelse för hur företagen arbetar med 

värdeskapande, kontinuerligt lärande samt resurser.  

 

Yin (2013) beskriver hermeneutik som studerande av händelser som följs upp av en 

fördjupad förståelse inom området genom tolkning. Händelserna som studeras framhåller 

Bryman och Bell (2013) kretsar kring människors tankar och känslor, vilka är av stor vikt 

eftersom uppsatsens syfte kretsar kring ett resonerande. Hur tankarna och känslorna 

uppfattas är inte alltid rationella påpekar Thurén (2007) utan kan speglas av en subjektiv 

syn av de som bedriver forskningen. På dessa grunder är det viktigt för den som bedriver 

forskning att försöka anpassa sig efter det faktum att subjektivitet kan spegla uppsatsens 

utgång. 

 

Hermeneutik kräver förförståelse och förkunskap om ämnet som studeras, anser 

Denscombe (2000). Förförståelsen är något som Arbnor och Bjerke (1994) menar sker 

genom en hermeneutisk cirkel. I förstadiet utvecklas förförståelse till förståelse för att 

sedan gå över till en avslutande fas, efterförståelse. Arbnor och Bjerke (1994) presenterar 

att utveckling sker i stadiet mellan förförståelse och förståelse. De belyser att efterstadiet 

tillika efterförståelsen sker när arbetet är slutfört och förförståelsen jämförs med 

efterförståelsen. Sambandet mellan förförståelsen och efterförståelsen förtydligas i figur 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Sambandet mellan förförståelse och efterförståelse från den hermeneutiska cirkeln 

(omarb. från Alvesson & Sköldberg, 2008:200) 
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Varje steg i cirkeln sker i förhållande till en helhet, där varje steg bidrar till en ökad 

förståelse (Lindholm, 1999). Att ta del av empirisk forskning samt få en helhetsbild sker 

i första stadiet. Därefter undersöks mönster, trender eller teman för att sedan jämföra 

tolkningarna med tidigare forskning. Slutligen avslutas cirkeln med att tolkningarna 

jämförs med förförståelsen för att på så sätt skapa slutsatser. I figur 6 syns sambandet 

mellan del och helhet i den hermeneutiska cirkeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Sambandet mellan del och helhet från den hermeneutiska cirkeln (omarb. från Alvesson 

& Sköldberg, 2008:193) 

 

Den hermeneutiska cirkeln har varit implementerbar i uppsatsen eftersom vår 

förförståelse och våra förkunskaper i ämnet gjorde att vi intresserade oss för ämnet. Efter 

förstadiet genomfördes en litteraturstudie vilket i sin tur skapade större förståelse för 

ämnet. Vidare i cirkeln skapades en större kunskap om ämnet när intervjudata 

inhämtades. Den avslutande förståelsen skapades när uppsatsens analys kunde sättas i 

relation till den förförståelse vi besatt. Därigenom kunde egna slutsatser och reflektioner 

kring ämnet dras som ytterligare bidrog till större kunskaper i ämnet.  

 

3.2 Kvalitetsaspekter 

För att uppsatsen ska vara av så hög kvalitet som möjligt är tillförlitligheten i uppsatsen 

något som beaktas. Bryman (2011) menar på att de två grundläggande kriterierna för 

bedömning av en kvalitativ undersökning handlar om tillförlitlighet och äkthet. Bryman 

(2011) förespråkar tillförlitlighet framför äkthet eftersom den sistnämnda beskrivs som 

provokativ. För att tillförlitligheten ska uppnås har vi använt följande kriterier som 

Bryman (2011) presenterar: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att 

styrka och konfirmera. 

Helhet 

Del 
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Trovärdighet handlar om att forskningen bedrivs utifrån de regler som gäller samt att de 

empiriska resultaten rapporteras till de personer som deltagit i uppsatsen för att de 

därigenom ska kunna bekräfta att informationen har uppfattats rätt (Bryman, 2011). De 

regler som tillämpats i uppsatsen är de regler som Linköpings universitet satt upp för hur 

en kandidatuppsats skall bedrivas. I uppsatsens efterstadie rapporterades 

intervjupersonerna och företagen för återkoppling av resultat och hur informationen 

användes. Anledningen var för att uppnå en respondentvalidering och därigenom ge den 

insamlade empirin mer trovärdighet. 

 

Överförbarhet uppnås genom att forskningen som bedrivs även i ett senare skede ska 

kunna användas i en annan kontext (Bryman, 2011). I teorin var vi tydliga med att ge 

förklaringar utifrån tidigare forskning och i uppsatsens senare skede utökades kunskapen 

inom området när empirin samlades in. Utöver det har varje moment i studien beskrivits 

på ett tydligt sätt vilket möjliggör att studien kan genomföras i en annan miljö, exempelvis 

på liknande företag inom tjänstesektorn. 

 

Pålitlighet uppnås när uppsatsens alla forskningsprocesser tydliggörs samt samt när 

uppsatsen kontinuerligt får kritik för utförande och resonemang från utomstående 

personer (Bryman, 2011). Uppsatsens utförande har tydliggjorts under metodkapitlet, det 

vill säga: metodval, litteraturinsamling, urval, tillvägagångssätt och dataanalys. 

Därutöver har problemformulering och transkibering tillämpats. Uppsatsen har även fått 

konstruktiv kritik kontinuerligt från utomstående genom seminarium och möten, vilket 

påverkat uppsatsens pålitlighet i positiv riktning. 

 

En möjlighet att styrka och konfirmera innebär att uppsatsförfattarna agerar i god tro trots 

insikten att fullständig objektivitet inte går att uppnå (Bryman, 2011). För att undvika en 

alltför subjektiv bedömning av företagens mognadsgrad genomfördes graderingen i två 

steg: Först gjordes en enskild bedömning av företagen och därefter jämfördes 

uppsatsförfattarnas resultat. De enskilda bedömningarna diskuterades för att slutligen 

resultera i en gemensam bedömning relaterad till ”Organizational IQ-test” av Matheson 

och Matheson (1997). 
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3.3 Litteraturinsamling 

I uppsatsen har vi använt tidigare forskning för att samla in den teori som vi behövde i 

uppsatsen. Den sekundärdata som användes i uppsatsen var; vetenskapliga artiklar, 

internetkällor samt böcker. De vetenskapliga artiklarna fann vi på databaser som Scopus, 

Google Scholar och Emerald genom att söka på orden: value creation, continual learning, 

continuous improvement, resources samt maturity assessment. Dessutom har vi använt 

källor som funnits refererade i de vetenskapliga artiklarna vi hittade. Bryman och Bell 

(2013) anser att det är bra att granska referenserna i de vetenskapliga artiklarna eftersom 

det ger en djupare inblick i ämnet. 

 

Bryman och Bell (2013) menar att det är viktigt att uppsatsförfattarna får en inblick i 

ämnet innan de börjar skriva. Det var något vi hade i åtanke innan vi började att skriva 

uppsatsen. Intresset för värdeskapande och kontinuerligt lärande uppkom i samband med 

Matheson och Mathesons (1997) bok “The Smart Organization”. Därefter sökte vi vidare 

för att se vilken forskning det fanns på värdeskapande och kontinuerligt lärande. På så 

sätt skapades ett större intresse för ämnet och hur vi skulle avgränsa oss inom 

värdeskapande och kontinuerligt lärande. I ett senare skede gjordes mer specifika 

sökningar på de områden som vi fann relevanta inom värdeskapande och kontinuerligt 

lärande. Genom att ständigt fortsätta med att samla på sig information, skapas större 

kunskaper i ämnet och vilka avgränsningar i ämnet som behöver göras (Yin, 2013). 

3.4 Urval 

Val av företag 

Den empiriska datainsamlingen har begränsats till företag med erfarenhet av tjänstearbete 

och internt utvecklingsarbete. Anledningen till att det görs är för att uppsatsens 

undersökningsfrågor ska kunna besvaras med så stor precision som möjligt. Baserat på 

det har fyra tjänsteföretag med liknande affärsområden verksamma i Sverige valts ut för 

intervjuer utifrån Largest Companies (u.å.) som listar Sveriges största företag efter 

omsättning inom juridisk och ekonomisk konsultverksamhet. I tabell 1 tydliggörs 

uppsatsens företag utifrån affärsområden och medarbetare. Noterbart är att affärsområden 

och medarbetare inte tydliggörs helt på grund av anonymitetsskäl. 
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Tabell 1. Tabell över företagen i uppsatsen1 

Företag Affärsområden i Sverige Medarbetare i Sverige 

Företag A 2-4 1000-2000 

Företag B 3-5 1000-2000 

Företag C 3-5 >2000 

Företag D 4-6 <1000 

 

 

Val av intervjupersoner 

Urvalet för intervjuerna var målinriktat eftersom det är att rekommendera när 

intervjuform används i forskningssammanhang (Bryman, 2011). Vidare menar Bryman 

och Bell (2013) att val av intervjupersoner kan benämnas som målstyrt eftersom individer 

väljs ut sett till vad som ska undersökas i uppsatsen. Således har personer med rätt 

kunskap om ämnet tillfrågats och använts i uppsatsen. I det här fallet personer med 

kunskap om det interna utvecklingsarbetet. I tabell 2 illustreras intervjupersonerna som 

deltagit i uppsatsen, vilken enhet de tillhör, deras befattning samt intervjuernas längd. 

 

       Tabell 2. Tabell över intervjupersonerna i uppsatsen 

Företag Antal pers. Enhet Befattning Längd 

Företag A 2 Advisory COO och f.d versamhetschef 61 min 

Företag B 1 HR Senior Manager 64 min 

Företag C 1 Advisory HR-ansvarig 59 min 

Företag D 1 HR Human Capital & Diversity 

Lead 

60 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Alla företag är globala. 
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3.5 Tillvägagångssätt 

Val av företag 

Uppsatsen riktar sig mot tjänsteföretag inom den privata tjänstesektorn i Sverige. Valen 

av företag utgick från vilka företag som var tillgängliga samt passade uppsatsen sett till 

syftet, något som Bryman (2011) benämner som ett bekvämlighetsurval.  

 

Tillvägagångssättet för att få kontakt med företagen förekom genom mejl- och 

telefonkontakt. Vi hörde av oss till tio företag varav fyra beslöt sig för att delta i studien. 

På en av de tio företagen hade vi kontakter sedan tidigare, vilket hjälpte oss att få kontakt 

med företaget. Oavsett om vi hade denna kontakt eller ej hade vi ändå hört av oss till detta 

företag för en förfrågan om ett deltagande, men att ha en kontakt förenklade processen. 

Dessutom hjälpte denna kontakt oss med att få kontakt med två av de tre resterande 

företagen som annars hade varit svårare att få tag på. De andra företagen som vi hörde av 

oss till som inte var via kontakter var desto svårare, eftersom mejl- och telefonkontakt tog 

längre tid. 

 

Efter att vi hade fått kontakt med företagen och de var intresserade av ett deltagande, 

kontaktades intervjupersonerna via mejl med en mer detaljerad beskrivning av uppsatsen 

inklusive frågorna i intervjun. Den detaljerade beskrivningen innehöll bland annat 

information om uppsatsens syfte och hur uppsatsen var uppbyggd i enighet med Brymans 

(2011) informationsprincip. Efter det beslöts det ömsesidigt om det skulle bokas tid för 

intervju. 

 

Beroende på vilket företag som kontaktades hade anställda som ansvarade för det interna 

utvecklingsarbetet olika befattningar. Det var något som gjorde det svårt för oss att säga 

exakt vilken person vi ville få kontakt med när vi hörde av oss till företagen. När vi hörde 

av oss till företagen, utan närmare kunskap om vilken person vi sökte, resulterade det i 

att bilden av oss inte blev seriös. För att skapa bättre förutsättningar att få tag på relevanta 

personer, undvika problemet med att fastna i telefonväxeln samt att ses som mindre 

seriösa, genomfördes internetsökningar efter personerna på företagen som var potentiellt 

relevanta för intervju. Därefter ringde vi företagens telefonväxel och bad dem koppla oss 

direkt till dessa personer. Detta underlättade processen att få tag på rätt personer för 

intervju. 
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Intervjuer 

Intervjuerna inträffade inte fysiskt utan via telefon vilket Bryman (2011) anser är en 

vanlig metod att använda sig av vid kvalitativa ansatser. Bryman (2011) menar att det är 

betydligt billigare och tar mindre tid i anspråk. Således fanns det fördelar för oss, i 

enlighet med Bryman (2011), att intervjuerna gjordes per telefon. Dock finns det 

nackdelar med denna intervjuform. Exempelvis kan de som genomför intervjun inte se 

personen de intervjuar och därmed ej uppfatta kroppsspråk som berör osäkerhet eller 

undran (Bryman, 2011).  

 

Intervjuernas struktur 

Intervjuerna baserades på en semi-strukturerad intervjuguide för värdeskapande och 

kontinuerligt lärande.2 Resurser behandlas i “Kontinuerligt lärande” och 

implementerades därigenom i intervjuguiden.3  

 

Intervjuguiden utgör en viss struktur och frågorna följer en viss ordning men frågorna är 

öppna. Att ha öppna intervjufrågor är något Kvale och Brinkmann (2014) anser ger de 

mest fullständiga svaren. När respondenterna inte svarade på frågorna som ställdes mot 

dem följdes frågorna upp med följdfrågor för att därigenom få ett mer ingående svar. Som 

en avslutande fråga efter värdeskapande, kontinuerligt lärande samt resurser ställdes en 

öppen fråga. Detta gjorde det möjligt för respondenterna att tillägga information om de 

ansåg att de hade missat något (Bryman, 2011).  

 

Intervjukvalitet 

För att säkerställa intervjuernas kvalitet spelades intervjuerna in om samtycke gavs 

(Bryman, 2011). Enligt Bryman (2011) underlättar det för den som intervjuar om 

intervjuerna spelas in, eftersom materialet kan transkriberas och därmed mer noggrant 

analyseras. När tillåtelse att spela in däremot inte gavs användes anteckningar i samtycke 

med respondenten i fråga. Anledningen till att det gjordes var för att informationen som 

samlas in annars inte hade blivit pålitlig om den endast var baserad på intervjuarnas minne 

(Bryman, 2011).  

 

                                                           
2 Se bilaga 1 och 2. 
3 Se bilaga 3. 
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Innan intervjun informerades respondenterna i enlighet med Brymans (2011) 

samtyckesprincip. Detta innebar att personen som intervjuades informerades om 

bakgrunden till studien och vilka frågor som skulle användas som bas i undersökningen 

samt att personen i fråga skulle vara anonym. Företagen och de intervjuade erbjöds 

möjlighet att ta del av uppsatsen när den var färdigställd för att visa på hur informationen 

använts i uppsatsen samt att datainsamlingen endast nyttjades inom uppsatsen och inte 

för andra ändamål, vilket ligger i linje med Brymans (2011) nyttjandekrav. 

 

3.6 Dataanalys 

När datamaterialet från intervjuerna granskades användes “Organizational IQ-test” av 

Matheson och Matheson (1997) för att därigenom kunna uppskatta företagens 

mognadsgrad i värdeskapande och kontinuerligt lärande. Resurser är en del av 

“Kontinuerligt lärande” i testet och användes därigenom för att undersöka företagens 

nedlagda resurser. Däremot användes inte de andra sju kategorierna i testet4 vilket 

resluterade i att företagen inte kunde tilldelas ett organisatoriskt IQ likt det Matheson och 

Matheson (1997) presenterar om en smart organisation. 

 

Att analysera den empiriska datan menar Yin (2009) är den svåraste fasen i en 

undersökning. För att företagen ska få en så objektiv bedömning som möjligt på testet för 

företagens mognadsgrader, gavs företagen en separat bedömning av oss. Under 

diskussion jämfördes bedömningarna för att slutligen resultera i en gemensam bedömning 

relaterad till “Organizational IQ-test”. Den slutgiltiga bedömningen var den som senare 

presenterades i analyskapitlet. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Se figur 4. 
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3.6.1 Organizational IQ-test 

Organizational IQ-test består av nio kategorier som analyserar en organisation.5 De två 

kategorierna “Värdeskapande kultur” samt “Kontinuerligt lärande” användes i testet för 

att knyta an till uppsatsens syfte som delvis är att se hur företagen arbetar med 

värdeskapande och kontinuerligt lärande sett till det interna utvecklingsarbetet. I tabell 3 

tydliggörs det omarbetade testet som användes för att summera mognadsgraden hos 

företagen. 

 

Tabell 3. Organizational IQ-test (omarb. från Matheson & Matheson, 1997:267) 

PRINCIP A B C D E TOTAL 

SUMMA 

Värdeskapande kultur 

Värdeskapande är ett tilltalande 

argument för förändring. 

      

Kontinuerligt lärande 

Förbättring är kontinuerligt 

identifierade och agerande sker 

därefter. 

      

 

 

Kategorierna innehåller fem frågor från A-E där varje fråga analyserades och sedan 

bedömdes på en skala från minus tre till tre, beroende på hur väl respondentens svar 

passade in på en “smart organisation”.6 Siffran tre anger att organisationen är smart och 

minus tre att den inte är en smart organisation (Matheson & Matheson, 1997). De belyser 

även att ett svar på noll kan innebära att respondentens svar inte går att använda på 

definitionerna i testet. Den totala summan som företagen kan få för “Värdeskapande 

kultur” är 15 poäng och detsamma gäller för “Kontinuerligt lärande”. I figur 7 

konkretiseras hur två företag placerade sig på en fråga. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
5 Se bilaga 4. 
6 Se bilaga 2 och 3. 
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                                                                                    -3                                  0                                +3                          

         

                                                                                                 Inte en smart organisation               Smart organisation 

  
 

 

Figur 7. Ett exempel på bedömning av fråga C från “Värdeskapande kultur” 

 

  

 

C. Ta reda på hur konflikter 

hanteras. 

 

Konflikter hanteras genom 

organisationens makt eller 

revir. Konflikter blir ofta 

personliga och folk ser inte 

det utifrån det stora 

perspektivet. 

 

 

Konflikter hanteras 

genom consensus 

om värdeskapande 

och genom att 

undersöka vilka 

handlingar som 

skapar mest värde 

för kunder och 

organisationen. 

“Den som är ansvarig för allokering av en uppgift måste artikulera vilket värde den skapar även 

om individen tycker att den inte skapar värde får den gör uppgiften ändå.” Respondent på företag 

D 
 
 

Löses genom diskussion med medarbetarnas interna karriärrådgivare. Målet är att skapa ett så högt 

kundvärde. “Projekten är som de är. Vi arbetar med att visualisera vilka projekt som finns så 

medarbetare kan uttrycka önskemål om de vill arbeta i en annan typ av projekt eller annan sektor.” 

Respondent på företag C 
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4. Empiri 

I kapitlet presenteras de empiriska resultaten från respektive företag och efter det deras 

mognadsgrad. De empiriska resultaten inleds med en kort beskrivining av 

intervjupersonerna för att sedan redogöra informationen som framgick av intervjuerna. 

Efter det avslutas de empiriska resultaten med en sammanfattning. I nästa del av empirin 

klargörs respektive företags mognadsgrad för värdeskapande och kontinuerligt lärande. 

Kapitlet avslutas med att företagens slutgiltiga mognadsgrader sammanställs i en tabell. 

4.1 Empiriska resultat 

4.1.1 Företag A 

Respondent 1: Före detta verksamhetschef för Advisory men numera 

transaktionsrådgivare inom  företagsöverlåtelse. 

Respondent 2: Cheif Operating Officer (COO) för verksamhetsdelen Advisory 

(rådgivning), vilket innebär att hålla ordning på kundbearbetning.  

 

Värdeskapande 

Enligt respondenterna på företag A finns det en ambition från deras sida att kunden ser 

på dem som ett professionellt tjänsteföretag vilken innefattar innovation och 

värdeskapande, dock belyser respondent 1 att det kan variera i företaget: 

 

 

“Enligt mig varierar det väldigt mycket inom företaget. Det är inte 

så att vi är 600 anställda och har en enda kultur som gör en produkt. 

Det är inte så utan vi gör väldigt många olika saker.” 

 

För att mäta värde använder företag A stödfunktioner. Exempelvis är investerings- eller 

utvecklingsprojektsbesluten ofta kopplade till någon form av Net Present Value (NPV) 

kalkylering. Respondent 1 beskriver att det inte görs beräkningar på interna 

utvecklingsprojekt eftersom alternativkostnaderna blir svår att räkna på: 

 

 

“Det finns mycket positivt med att inte bedriva utvecklingsprojekt 

som inte går att mäta riktigt i det korta perspektivet.” 
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Respondent 2 fortsätter och beskriver: 

“Men det är klart, skulle vi göra ett internt projekt som innebär att 

vi ska byta ut ett internt system då är det självklart att vi kollar på 

kostnaderna och vad vi tror att vi får ut av det.” 

 

Ska en ny person anställas så tänker man i termer av värdeskapande. Det görs alltid 

beräkningar på hur mycket det kostar att anställa och uppskattningar på hur mycket 

personen i fråga kommer bidra med finansiellt. Övervägningar görs ständigt i 

anställningsprocessen menar respondent 1:  

 

 

“Ska vi betala en person så här mycket så måste hon eller han dra 

in såhär mycket, tror vi på det eller tror vi inte på det? Men om hon 

eller han inte gör det, vad händer då?” 

 

 

Eftersom de flesta arbetar ut mot kund kan konsulterna uppleva att arbetsuppgifter inte 

skapar värde. De förklarar att ingen bör fortsätta att göra en uppgift de inte tycker skapar 

värde utan att säga någonting, något respondenterna skulle bli mycket besvikna över 

eftersom kunder och medarbetare då skulle gå förlorade. Däremot understryker 

respondent 1 att det har förkommit situationer där medarbetare gör arbetsuppgifter utan 

att riktigt veta varför vilket inte är en företagskultur respondenterna eftersträvar. 

Respondenterna menar att det är en del av företagskulturen att kunna ha en öppen dialog 

för vad som skapar värde. 

 

När konflikter uppstår hanteras dessa genom en form av hierarki och respondenterna 

beskriver att det är en linjeorganisation. Det finns inte någon konfliktlösningsgrupp som 

hanterar problem när de uppkommer utan medarbetarna går till sin chef. Uppklaras inte 

problemen på den nivån fortsätter det upp till nästa nivå, enkla men väldigt tydliga 

strukturer betonar respondenterna.  
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Kontinuerligt lärande 

Respondenterna uppmanar alla att komma med idéer för att därigenom utveckla saker i 

positiv riktning vilket är en kultur som företaget värnar om. Samtidigt betonar respondent 

1 att det kontinuerliga lärandet är något de kan förbättra: 

 

“Det är en kultur vi försöker odla. Det är inte säkert vi lyckas men 

det är en kultur vi försöker odla, sen fungerar det olika i de olika 

kategorierna.”  

 

Den öppna synen genomsyras på en individnivå. Medarbetarna har stor frihet att göra som 

de vill. Med andra ord styrs inte saker och ting med en järnhand utan det finns relativt fria 

tyglar hos medarbetarna som arbetar ut mot kund. Detta sker trots att det funnits en typ 

av kultur i företaget där den starke individen styrt över mycket belyser respondent 2:  

 

“En stor redovisningsfirma som det här är, det är inte en liten 

racerbåt utan snarare ett stort skepp. Så där vänder man inte hela 

stora firman i frågor, 180 grader höger och vänster.” 

 

Samtidigt understryker respondenterna att det inte finns något enskilt att peka på som 

påverkat företaget. Företaget är färgat personerna som ingår i organisationen och kulturen 

kommer både uppifrån och nerifrån. På dessa grunder menar respondenterna att det inte 

är någon händelse i sig som varit avgörande.  

 

Om en medarbetare får en idé diskuteras den genom hierarki och beroende på idéens 

relevans tas beslut om uppföljning. Eftersom företaget är globalt finns det 

utvecklingsprocesser på olika nivåer och i olika länder. Det finns utvecklingscenter, 

exempelvis en utvecklingsdel för revision som arbetar med utveckling av revisionscenter. 

Den största delen av idé och verksamhet av utvecklingsprocessen sker i dessa center.  

  

För att säkerställa kvalitet i medarbetarnas arbete gentemot kund och andra medarbetare 

är det viktigt med kontinuerlig feedback enligt respondenterna. Feedback arbetar 

företaget ständigt med och detta sker från kunden, projekten och andra medarbetare. 

Företaget har inte konflikter kring feedbacken utan den ses som en möjlighet till 

utveckling. Respondenterna belyser att det finns många exempel där medarbetare lyckats 
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ge feedback, både positiv och negativ som sedan resulterat i att företaget utvecklats i 

positiv riktning. Dock menar respondenterna att det finns ett samband mellan kritik och 

medarbetares inställning till förändring. Ju längre tid en medarbetare har varit i företaget 

desto mer bekväm blir de med strukturen. Detta menar respondenterna beror på att de inte 

är lika mottagliga för känslig kritik. 

 

Resurser 

Respondenterna är tydliga med att det varierar hur mycket resurser som ska läggas på ett 

projekt. Innan företaget tar ett beslut görs det en förstudie som belyser riskerna med 

projektet, det vill säga en analys av dagsläget samt vilka potentiella effekter som kan 

uppkomma. Därefter tas beslut hur mycket resurser som ska läggas på projektet i fråga.  

 

I vissa fall kan det innebära att mycket resurser läggs på småsaker om förstudien säger att 

detta kommer generera avkastning på längre sikt. Dock betonar respondenterna att det 

inte är gynnsamt att hålla på i evigheter med småsaker. Respondenterna är medvetna om 

sin resurshantering men respondent 1 menar samtidigt att saker kan hanteras bättre: 

 

“Någonstans finns det bara en viss mängd tid och rinner den ut 

på kunden så har vi helt enkelt inte mer, vilket är något vi 

underskattar ibland. Även om vi vill göra en sak så saknas det 

ibland mångt och mycket tid.” 

 

Vid större förändringar hamnar frågorna hos ledningsgruppen inom respektive 

verksamhetsområde. Ledningsgruppen består av en handfull individer där de flesta är 

chefer för den resterande verksamheten. Ledningsgruppen diskuterar operativa beslut och 

vilka potentiella effekter som kan uppstå. Diskussioner i denna grupp menar 

respondenterna att mycket av resurserna läggs på. 

 

Årligt återkommer det mer strukturerade processer där merparten av de större 

förändringar som företaget vill göra fångas upp. På mötena tas det upp frågor om 

tjänsteområden, verksamhetsområden, organisationen, vilka satsningsområden som 

finns, var resurser ska allokeras samt vad som behöver åtgärdas internt. Mötena är ett sätt 

att samla ihop informationen för att bedöma vad som anses mest lönsamt. På så sätt 

spekuleras det i vad som uppnås genom att gå väg A eller B. 
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4.1.2 Företag B 

Respondenten på företag B är Senior Manager för HR (Human Resources). Mer konkret 

tillhör respondenten en supportfunktion som arbetar med HR och riktar sig mot olika 

affärsområden likt en stödfunktion. 

 

Värdeskapande 

Respondenten menar att det hela tiden handlar om att utöva de interna processerna så bra 

och effektivt som möjligt, för att därigenom skapa så högt värde för enskilda medarbetare 

för verksamheten och stödverksamheten. På så sätt tittar företaget hela tiden på sitt 

tjänsteutbud och hur det kan förbättras för att ligga nära efterfrågan på marknaden: 

 

“Att vi levererar det värde som vi lovat kunden och kanske till 

och med överträffa det, det är den absoluta kärnan i vårt 

företag.” 

 

För att mäta värde finns det inte någon fast struktur men det görs kalkyler; ekonomiska, 

värdemässiga och andra typer av värdemått. Det tas fram någon form av struktur och 

analys för att exempelvis avgöra om något ska köpas in. Respondenten fortsätter och 

menar att grunden för företag B är att det ska finnas underlag samt argumentation om 

någon vill få igenom något:  

 

“Det är naturligtvis kostnaden sen är det naturligtvis kvaliteten. 

Om du kan förbättra kvaliteten kan det vara överordnat 

kostnaden i vissa fall./.../ Så kostnaden är inte bara en parameter 

utan den ställs i relation till vad det är.” 

  

Generellt brukar det göras en benchmarking i samband med att företaget skall besluta om 

något bör genomföras; Hur ser det ut ute på marknaden? Finns det liknande företag som 

har erfarenhet av det här som kan ge input? Vidare berörs de eventuella chefer som skulle 

kunna omfattas för att se om det finns en efterfråga och om de är beredda på insatsen. 

 

För att säkerställa kvalitet gör företaget kvalitetsavstämningar mot kunder. Är det 

medarbetare som inte levererar det värde som företaget lovat kunden eller inte har den 

rätta kunskapen finns det återkoppling hos medarbetarnas interna karriärrådgivare. Där 
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utvärderas hur företaget kan hjälpa medarbetarna att utvecklas eller leverera på ett bättre 

sätt.  

 

Är det något medarbetarna inte uppfattar som värdeskapande har vederbörande sin 

uppdragsgivare som de kan uttrycka sina funderingar hos. Sedan menar respondenten att 

de som fattat beslutet i fråga sitter på strategisk nivå och således sitter på andra 

betydelsegrunder än medarbetarna längre ner i hierarkin. Medarbetare kan framföra sina 

åsikter men blir en medarbetare tillsagd att göra ett uppdrag så får vederbörande göra det 

utifrån bästa förmåga. Skulle någon trots detta vägra att genomföra en uppgift är det en 

ordervägran och varning. Dessa fall påpekas väldigt sällsynta enligt respondenten. Är det 

så att en medarbetare inte vill, saknar förmågan eller de resurserna är det en helt annan 

sak: 

 

“Då får man väl ta ta bort den här personen och fråga någon 

annan helt enkelt. Så ganska okomplicerat. Men ren ordervägran 

så kan det rent arbetsrättsligt resultera i en varning.” 

 

Det är viktigt att undvika konflikter och ha en bra konflikthantering betonar respondenten. 

Det finns riktlinjer mot kränkande särbehandling och trakasserier som samtliga i företaget 

ska följa. Om särbehandling eller trakasserier mot förmodan uppkommer då kopplas HR 

in som försöker lösa problemet på ett konstruktivt sätt. Respondenten är tydlig med att 

stora konflikter ska åtgärdas och betonar att det i sådana fall dokumenteras och tas fram 

handlingsplaner. 

 

Kontinuerligt lärande 

Förändringar och förbättringar är företaget alltid öppet för vilket sker ständigt och 

kontinuerligt på olika sätt: 

 

“Alla som jobbar hos oss upplever jag som väldigt 

förändringsbenägna. Pigga på förändring och utgår ifrån att det 

här blir bättre.” 

 

Eftersom företaget är globalt kan exempelvis inte kundrelationer som berör den globala 

marknaden ändras på den lokala marknaden utan att det kommuniceras mellan länderna. 
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Frågor som är kopplade till den lokala marknaden går däremot att förändra. Det finns en 

stark kultur för innovation men dock ingen klar struktur mer än att det tas hand av de som 

driver verksamheten. I övrigt belyser respondenten att företaget inte har någon färdig 

grupp eller formell grupp som arbetar med utveckling utan det tillkommer vid behov. 

 

Respondenten upplever inte någon större skillnad på hur länge en medarbetare har arbetat 

på företaget och hur förändringsbenägen vederbörande är. Däremot betonas det att ju mer 

erfaren en medarbetare är desto mer aspekter och kritiskt synsätt kan tas i beaktande vid 

förändring. Det kan vara en fördel eftersom eventuella brister kan förutses. 

 

Det finns historiska aspekter som påverkar hur företaget arbetar, exempelvis har 

lagändringar eller rotation av olika revisorer haft en inverkan. Respondenten beskriver att 

det finns exempel på beslut som varit mindre bra men dessa har rättats till efter bästa 

förmåga. Med exempelvis utbildningspaket arbetar företaget likvärdigt över hela världen 

eftersom de har medarbetare i olika länder. Grunden är att företagets medarbetare ska 

kunna arbeta på samma nivå på ett kontor i ett visst land och ha samma kompetens när 

medarbetaren i fråga arbetar på ett annat kontor i ett annat land. 

 

För att säkerställa kvalitet så används feedback som ett kontinuerligt verktyg under 

samtliga affärsområden på företaget. Grunden är att feedback är oerhört värdefullt för att 

förstå hur förbättring kan ske och den är inte kopplad till något negativt utan det handlar 

om förbättring. Feedbacken sker via medarbetarnas interna kärriärrådgivare. Utöver det 

anser respondenten att feedbacken mottages likadant på olika nivåer i företaget. 

 

Resurser  

För att utveckla företagets medarbetare lägger företaget mycket resurser på kontinuerligt 

lärande. Anledningen är att en konsult ska besitta en spetskompetens för att klara av 

konkurrensen på marknaden. Medarbetarnas interna karriärrådgivare gör en värdering, 

hel- och halvårsvis, hur de totalt sett presterat under perioden i förhållande till målen och 

förväntningarna de hade på förhand. Vidare har alla företagets medarbetare egna 

utvecklingsplaner som är väldigt omfattande, vilket också ligger i linje med att alla 

medarbetare som anställs har höga ambitioner att utvecklas i sin yrkesroll. 
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För att skapa kvalitet och värde i sitt utförande har företaget olika introduktionsdagar, 

utbildningar och omfattande utvecklingsprogram som alla företagets medarbetare 

erbjuds. Företaget arbetar med två inriktningar på utveckling och utbildningar vilket sker 

med omfattande utbildningsplaner varje år. Det ena är tekniska utbildningar och den andra 

berör generiska affärsområden som handlar om ledarskapsutbildningar och 

affärsmannaskap. Därutöver har varje kontor eller avdelning sina egna utbildningsdagar 

och kick-offer. Där försöker företaget arbeta lokalt med lärandet och utvecklingen. Om 

inte detta gjordes kontinuerligt menar respondenten att företaget inte skulle haft kvar sina 

medarbetare. 

  

Alla projekt som går ut mot kund dokumenteras och läggs ner i en bank. Stöter företaget 

på en likartad fråga, efterfrågan eller kunduppdrag kan de gå tillbaka och granska hur de 

arbetat tidigare. I banken finns företagets projekt hela tiden och med mer kunskap 

utvecklas dessa och läggs tillbaka för att på så sätt skapa bättre underlag när en liknande 

fråga behandlas. 

 

4.1.3 Företag C 

Respondenten på företag C är ansvarig för HR inom Advisory. Respondenten arbetar i en 

stödfunktion vid namn Core Business Services (CBS) och i den finns ett HR-område där 

respondenen arbetar. 

Värdeskapande 

Enligt respondenten på företag C är grunden i deras verksamhet att bygga ett förtroende 

för varje projekt och leverera ett högt värde. Respondenten nämner att företaget arbetar 

utifrån boken “Five Dysfunctions of a Team” av Patrick M Lencioni7 eftersom 

respondenten menar att boken är en bra mall för värdeskapande i företaget. Att ha ett 

öppet klimat i företaget är också något som skapar värde internt eftersom det ger 

möjlighet för medarbetare att uttrycka önskemål. 

 

 

                                                           
7 Lencioni, M, P. (2015). The Five Dysfuncions of a Team – A Leadership Fable. 2 Rev ed. John Wiley & Sons 

Inc. 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Patrick%20M%20Lencioni
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Företaget har ingen formell projektmodell som de utgår från när de mäter värde utan 

företaget uppmanar medarbetarna till att ta egna initiativ. Medarbetarna kan också 

framföra sina åsikter till deras interna karriärrådgivare. Därutöver görs en utvärdering 

efter varje medarbetarutbildning där samtliga deltagare får uttrycka sina tankar gällande 

en rad områden.  

 

Om en medarbetare gör en uppgift de inte anser skapar något värde bör vederbörande ta 

upp det med sin projektledare eller deras interna karriärrådgivare. Detsamma gäller om 

en konflikt skulle uppstå. Målet är att skapa ett så högt kundvärde som möjligt och de 

borde därför samarbeta om denna typ av situation uppstår. Respondenten menar att 

projekten är som de är men att medarbetarna får uttrycka önskemål: 

 

“Projekten är som de är. Vi arbetar med att visualisera vilka 

projekt som finns så medarbetare kan uttrycka önskemål om de 

vill arbeta i en annan typ av projekt eller annan sektor.” 

 

Kontinuerligt lärande 

Företaget är öppet för förändringar och arbetar med Lean för att se var förbättringar 

behövs. Respondenten beskriver att företaget har en entreprenörsanda vilket beror på att 

de har unga medarbetare som är drivna och vill utvecklas. Samtliga i företaget tänker i 

termer av utveckling, något respondenten menar kan bero på att en stor del av företagens 

projekt är komplexa vilken kräver tankar och idéer. För att underlätta arbetet sätter 

företaget upp mål i början av verksamhetsåret, där utveckling är ett mål. 

 

Vid större förändringar kan problem uppstå. Exempelvis nämner respondenten att de haft 

en stor förändring relativt nyligen där företaget gått till att samarbeta på en nordisk nivå 

från att samarbete förts inom Sverige. Respondenten antyder att detta innebar en stor 

förändring för denne och dennes kollegor. Förändringar är alltid svårt och tar tid men i 

grunden är det positivt att företaget kan göra saker tillsammans i Norden menar 

respondenten. 

 

För att möjliggöra förbättring anser respondenterna att feedback är nödvändig. Det 

genomförs exempelvis en utvärdering efter varje utbildning där samtliga får reflektera 

över om det gav något värde i en rad olika områden. Efter varje stort projekt ges feedback 
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löpande under året, vilket inkluderar individuell feedback från projektledare och 

medarbetare. Enligt respondenten använder företaget även en stor 

medarbetarundersökning där mycket information samlas in. Alla undersökningar är 

anonyma och personer kan vara anonyma gentemot sina interna kärriärrådgivare om idéer 

eller feedback ges. 

 

Generellt är det svårare för de som är nya på företaget att ta feedback eftersom de oftast 

har bra betyg från skolan och kanske inte upplevt så många utmaningar. Arbetet med 

feedback kan således skilja sig för de som är nyanställda på företaget. 

 

Resurser  

Företaget förbättrar medarbetarutbildningar från år till år för att därigenom skapa en högre 

kompetensnivå i företaget. Respondenten menar på att det är viktigt om företaget ska 

ligga i linje med efterfrågan på marknaden. En stor del av de två första åren handlar om 

att bygga konsultlådan, vilket inkluderar att lära sig tekniska färdigheter, hantera kunder 

och hur arbete förs i projekt. För att följa upp hur arbetet efterlevs har medarbetarna deras 

interna karriärrådgivare kopplade till sig. 

 

Enligt respondenten har de olika utbildningar som varierar i storlek. När företaget får nya 

medarbetare börjar de ett introduktionsprogram, efter två år när de blir seniorer genomgår 

de nästa stora utbildning. När en medarbetare sedan blir manager genomgår de en mera 

omfattande utbildning. För befattningen Senior Manager utvecklar sig vederbörande i allt 

från säljsystem till att göra offerter. Vidare finns det även utbildningar för ansvariga i 

ledarskap vilket exempelvis innefattar att ha bra samtal med medarbetare. Utöver det 

bedriver företaget olika projekt under året, exempelvis ledarskapsutbildningar som syftar 

till utbildning. 

 

I företaget finns det en stödfunktion som arbetar med utveckling nära medarbetare som 

arbetar ut mot kund. De hjälper till med problemlösningar och frågelösningar som 

kunderna inte gjort förut. Ibland finns det inte mycket erfarenhet samlad och därmed är 

stödfunktionen en viktig funktion eftersom synpunkter och idéer tas fram.  
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4.1.4 Företag D 

Respondenten har en roll inom HR som Diversity Capital & Diversity Lead. Mer konkret 

arbetar hen med interna utvecklingsprojekt kopplat till talang, ledarskap, mångfald samt 

kultur och inkludering. 

 

Värdeskapande 

Enligt respondenten har företaget ett stort fokus på värdeskapande och utveckling. 

Systematiska aktiviteter inom utveckling mot kund är prioriterat för att skapa värde. Det 

är även viktigt att nätverka och träffa kunder: 

 

“Vi behöver hela tiden nätverka och träffa våra kunder för att 

göra oss relevanta. Det är alltid den prioriteten och utmaningen 

ligger i att få tid till det./.../ Kulturen är att vi behöver vara väldigt 

tydliga med det här.” 

 

För att undersöka om något skapar värde använder företaget möten, workshops, dialog, 

brainstorming och referensgrupper. Först i ledet startar de med vad det är för problem 

som behöver lösas för att därigenom ta fram fakta för att beskriva nuläget. Därefter 

konkretiserar företaget problemet med hjälp av olika mätinstrument för att se vilka 

finansiella samt icke-finansiella fördelar som finns, exempelvis används NPV, Key 

Performance Index (KPI) och Return on Investment (ROI). Processen som respondenten 

beskriver skiljer sig inte, oavsett om företaget arbetar internt eller mot kund. 

 

Om en medarbetare anser att något inte skapar värde bör de ifrågasätta så att det skapas 

en dialog mellan denne och den ansvarige. Att ha en dialog menar respondenten är viktigt 

för de ansvariga eftersom kommunikationen tydliggör hur en uppgift skapar värde: 

 

“Den som är ansvarig för allokering av en uppgift måste 

artikulera vilket värde den skapar även om individen tycker att 

den inte skapar värde får den gör uppgiften ändå.”  

 

Vid konflikter är det den ansvarige för projekten som dikterar villkoren och ansvarar för 

att problemen upplöses. Om problemen fortskrider vänder sig medarbetarna till sina 
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interna karriärrådgivare för diskussion. Det handlar om att lösa problemen i termer av 

värdeskapande eftersom företagskulturen ligger i att alltid sträva mot att skapa värde. 

    

Kontinuerligt lärande                   

Enligt respondenten finns det en kultur som uppmanar medarbetare till att komma med 

förbättringsförslag eftersom marknaden kräver att företagen är dynamiska vilket 

inkluderar att följa trender och möta kundernas behov: 

 

“Vi arbetar med förändring och förbättring hos våra kunder. Det 

finns inbyggt hos oss en vilja att utvecklas och ta sig an saker./.../ 

Om någon kan påvisa är värt att förändra, det är ju hela tiden 

den här balansen.” 

 

Respondenten belyser att företaget i huvudsak är styrt globalt, något som försvårar 

situationen för att anpassa sig till den lokala marknaden eftersom alla stora förändringar 

uppstår externt. Detta försvårar arbetet med det interna och externa värdeskapandet menar 

respondenten. Dock påpekas att det finns möjligheter för lokala förändringar men dessa 

är i mindre skala: 

 

“Det är ju hela tiden den här balansen, vad har vi möjlighet att 

påverka lokalt, i Sverige och Norden.”  

 

Nyligen har företaget arbetat med ett globalt projekt som handlade om individers 

utvecklingsprocesser. Responsen blev delad bland medarbetarna, några såg det positiva i 

projektet från start medan andra inte gjorde det. De som var negativt inställda var mer 

analytiska i den meningen att de önskade gå igenom processen och senare se slutresultatet 

för att därefter ge en bedömning. Svårigheten menar respondenten berodde på att 

företaget är styrt globalt och att problem med översättning, inte bara till lokalt språk utan 

även fackspråkligt, förekom. 

 

Hanteringen av feedback anser respondenten är effektiv eftersom medarbetarna ser 

möjligheter till personlig förbättring. I stora drag skiljer sig inte företagets feedback 

huruvida någon är ny på företaget men respondenten betonar att de nya medarbetarna kan 
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uppleva kritiken som obekväm. På dessa grunder är det viktigt för de ansvariga för 

projekten att välkomna och uppmundra feedback från de som är nya.  

 

Resurser 

Företaget lägger mycket resurser på att öka sin kompetens och utveckling. Enligt 

respondenten sker investeringarna i huvudsak globalt men förändringen implementeras 

sedan på en lokal nivå. Respondenten menar att företaget lägger ner mycket resurser för 

att skapa ett system kring hur processerna inom områdena ska se ut: 

 

“Tittar man på företaget globalt sett så investeras det väldigt 

mycket pengar i utveckling av verksamheten i syfte att göra oss 

relevanta.” 

  

Globalt finns det kontakt med center som arbetar med den interna utvecklingen i företaget 

samt vägledning i projekt. Företaget använder även en databas där samtliga tjänster som 

företaget levererar laddas upp. Syftet är att alla företagskontor runt om i världen ska ha 

möjlighet att använda dessa. Genom databasen tillgängliggörs information som sedan 

medarbetarna kan ta med sig till nästa projekt ifall de ska leverera något liknande till en 

kund.  

 

Samarbete med olika enheter är något som respondenten menar att företaget kan förbättra. 

Dessutom försvåras arbetet med interna utvecklingsarbeten när de flesta medarbetare är 

på kunduppdrag och inte är fysiskt närvarande på företagskontoren.  
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4.1.5 Sammanfattning 

Huvuddragen från respektive företag som presenterats i avsnittet om värdeskapande, 

kontinuerligt lärande och resurser sammanställs i tabell 4. Tabellen inkluderar saker som 

var bra (+) och mindre bra (−). 

 

Tabell 4. Sammanställning över företagens arbete med värdeskapande, kontinuerligt lärande 

och resurser 

 

 

 

 

Företag Värdeskapande Kontinuerligt lärande Resurser 

Företag A + Hög ambition  

+ Stödfunktioner för att 

mäta värde 

+ Öppen dialog 

− Olika på olika enheter 

− Hierarkisk 

konflikthantering 

+ Uppmanar till idéer 

+ Relativt stor frihet hos 

medarbetare 

+ Kontinuerlig feedback 

− Osäkerhet om de lyckas 

− Idéer hanteras hierarkiskt  

 

+ Görs förstudier  

+ Utbildningar 

+ Årliga möten 

− Tidsoptimister 

 

Företag B + Ser över tjänsteutbudet 

+ Gör kalkyler 

+ Gör benchmarking 

+ Interna karriärrådgivare  

− Ingen fast struktur 

+ Sker ständigt 

+ Öppna för förändring 

+ Kontinuerlig feedback 

− Större förändringar måste 

förankras på global nivå 

− Empiriska misslyckanden 

+ Lägger mycket 

resurser 

+ Utbildningar 

+ Kunskapsbank 

 

Företag C + Öppet klimat 

+ Interna karriärrådgivare 

− Ingen formell modell för 

att mäta värde 

+ Entreprenörsanda 

+ Följer en tydlig mall 

+ Kontinuerlig feedback 

− Förändringar tar tid 

+ Utbildningar 

förbättras årligen 

+ Stödfunktioner 

Företag D + Kunder prioriteras 

+ Mätinstrument för att 

mäta värde 

+ Öppen dialog 

+ Kultur kring förändring 

+ Kontinuerlig feedback 

− Större förändringar måste 

förankras på global nivå 

 

+ Investeras mycket 

pengar 

+ Kunskapsbank 

− Svårigheter i 

samarbete mellan 

enheterna 
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4.2 Mognadsgrad 

För att uppskatta mognadsgraden för värdeskapande och kontinuerligt lärande utgick vi 

från frågor som ingick i “Organizational IQ-test”.8 Frågorna i testet bedömdes med hjälp 

av intervjusvaren på en skala från minus tre (inte en smart organisation) till tre (en smart 

organisation).9  

4.2.1 Företag A 

Tabell 5. Mognadsgrad för företag A 

PRINCIP A B C D E TOTAL 

SUMMA 

Värdeskapande kultur 

Värdeskapande är ett tilltalande 

argument för förändring. 

+2 +2 -1 +2 1 6 

Kontinuerligt lärande 

Förbättring är kontinuerligt 

identifierade och agerande sker 

därefter. 

+1 0 +2 +2 +2 7 

 

4.2.2 Företag B 

      Tabell 6. Mognadsgrad för företag B 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Se bilaga 2 och 3. 
9 För ytterligare information se figur 7. 

PRINCIP A B C D E TOTAL 

SUMMA 

Värdeskapande kultur 

Värdeskapande är ett tilltalande 

argument för förändring. 

+3 +2 0 +2 +1 8 

Kontinuerligt lärande 

Förbättring är kontinuerligt 

identifierade och agerande sker 

därefter. 

+1 0 +2 +2 +3 8 
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4.2.3 Företag C 

      Tabell 7. Mognadsgrad för företag C 

PRINCIP A B C D E TOTAL 

SUMMA 

Värdeskapande kultur 

Värdeskapande är ett tilltalande 

argument för förändring. 

+2 0 +1 0 +1 4 

Kontinuerligt lärande 

Förbättring är kontinuerligt 

identifierade och agerande sker 

därefter. 

+3 +1 +3 +2 +3 12 

 

4.2.4 Företag D 

Tabell 8. Mognadsgrad för företag D 

PRINCIP A B C D E TOTAL 

SUMMA 

Värdeskapande kultur 

Värdeskapande är ett tilltalande 

argument för förändring. 

+3 +3 -1 +3 +1 9 

Kontinuerligt lärande 

Förbättring är kontinuerligt 

identifierade och agerande sker 

därefter. 

+2 +1 0 +1 +2 6 

 

 

4.2.5 Sammanfattning 

I tabell 9 framgår det att tjänsteföretagen i snitt kan bli bättre på värdeskapande och det 

kontinuerliga lärandet eftersom den maximala summan för båda kategorier var 30 poäng. 

 

Tabell 9. Sammanställning över företagens mognadsgrad och medelvärde över 

mognadsgraderna 

Företag Värdeskapande Kontinuerligt lärande Total mognadsgrad 

Företag A 6 7 13 

Företag B 8 8 16 

Företag C 4 12 16 

Företag D 9 6 15 

Medelvärde 6,75 8,25 15 
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5. Analys  

Kapitlet kommer att utgå från uppsatsens syfte och undersökningsfrågor. Därigenom 

kommer uppsatsens empiri ställas mot den tidigare forskningen som framställs i 

uppsatsen. 

5.1 Värdeskapande 

En rad olika studier har visat att tjänsteföretag måste ta hänsyn till vad kunderna vill ha 

för att optimera värdeskapandet (Normann & Wikström, 1994; Matheson & Matheson, 

1997). Det empiriska resultatet i uppsatsen visar på att det är det synsättet som företagen 

i uppsatsen arbetar utifrån eftersom samtliga företag presenterar ett kundperspektiv i 

sättet de ser på värdeskapande. Anledningen till detta enligt Collins och Porras (1994) är 

inte något konstigt eftersom det skapar en högre finansiell vinning för ägarna. Att 

företagen lyckas med sitt värdeskapande på den fronten är positivt eftersom en 

värdeskapande kultur är den viktigaste parametern att beakta i en organisation (Matheson 

& Matheson, 1997).  

 

Enligt Hansen m.fl. (1999) skapas mer förmånliga produkter och tjänster för kunden när 

det interna värdeskapandet i en organisation är hög. Exempelvis visar de empiriska 

resultaten för företag B och företag C att de har ett stort internt fokus på värdeskapande 

för att på så sätt skapa ett högre kundvärde, något som är i enlighet med vad Hansen m.fl 

(1999) presenterar.  

 

Resultatet från företag D visar att det finns ett stort fokus i organisationen kring att ha ett 

öppet klimat i frågan om en medarbetare inte uppfattar någon uppgift som värdeskapande. 

Det öppna klimatet anser de skapar värde eftersom det därigenom möjliggör ett högre 

kundvärde. Detta menar Matheson och Matheson (1997) är ett bra synsätt eftersom en 

samsyn i en organisations syn på värdeskapande effektiviserar arbetet med hur strategier 

och aktiviteter formuleras fram. Detta gäller inte alla företag eftersom företag A inte har 

en gemensam syn i vad som skapar värde i de olika delarna i deras organisation. 

 

Anthony m.fl. (2014) hävdar att en organisation alltid ska försöka maximera 

värdeskapandet sett till en organisations interna och externa intressenter. Det i sin tur 
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påverkar en organisations värdeprocess positivt (Normann & Ramirez, 1995). Detta var 

något företag B påpekade eftersom respondenten menade att det hela tiden fokuseras på 

att utöva de interna processerna så effektivt som möjligt för att på så sätt skapa högre 

värde, både internt och externt. Sättet företag B arbetar på är effektivt eftersom det skapar 

konkurrenskraftigare produkter och tjänster, vilket därigenom resulterar i högre upplevt 

kundvärde. 

 

Att mäta vilken effekt ett värdeskapande arbete får kan enligt Matheson och Matheson 

(1997) vara svårt att mäta eftersom avkastning först kommer efter några år. Av den 

anledningen genomför företag A ingen effektanalys vilket även är något Matheson och 

Matheson (1997) presenterar. Detta stöds även av Dixit och Pindyck (1995) som menar 

att användandet av finansiella mått i interna utvecklingsprojekt kan vara missvisande 

eftersom tidshorisonten är lång trots att det finns finansiella mått som mäter avkastning i 

framtiden. 

 

Om någon analys skulle genomföras fanns det en variation i hur många mätinstrument 

som användes. Exempelvis använde inte företag C någon formell projektmodell medan 

de återstående företagen använde ett fåtal mätinstrument vid underlag för argumentation. 

Att använda ett fåtal mätinstrument anser Dixit och Pindyck (1995) vara gynnsamt 

eftersom fler mätinstrument försvårar situationen med att uppnå ett värdeskapande. 

 

5.2 Kontinuerligt lärande 

Elg m.fl. (2007) beskriver att organisationer kontinuerligt arbetar med att förbättra en 

organisations produkter och tjänster. Samtliga resultat i empirin visar på att företagen 

ständigt arbetar med att utveckla sin produkter och tjänster. Företagen beaktar det 

eftersom det är en nödvändighet för att skapa ett högt värde samt bibehålla 

marknadsandelar (Allee & Taug, 2006).  

 

Organisationer arbetar med att lära sig vad som skapar värde (Anthony m.fl., 2014) och 

vad som behöver förbättras (Matheson & Matheson, 1997). Dessutom behöver en 

organisation använda feedback kontinuerligt som ett verktyg för att identifiera 

förbättringsområden (Sirmon m.fl., 2007). De empiriska reslutaten i uppsatsen visar att 
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företagen kontinuerligt arbetar med feedback för att på så sätt se vad som skapar värde 

och hur företaget kan förbättras i positiv riktning. På dessa grunder blir det enklare att 

formulera en strategi för att nå målet (Chandler, 1962; Mintzberg, 1990), vilket i 

företagens fall var för att kunna utvecklas. Empirin visar även på att det är viktigt för 

företagen att ha en öppen dialog gentemot sina medarbetare och att de ska kunna uttrycka 

sina åsikter om de har idéer eller om de upplever att något inte skapar värde. Att ha en 

öppen dialog hjälper på så sätt till att utveckla företaget (Anthony m.fl., 2014; Matheson 

& Matheson, 1997). Det i sin tur effektiviserar den värdeskapande processen vilket ligger 

i linje med Gupta m.fl. (2006) som beskriver att en organisation kan göra vad man redan 

gör fast med ökad produktivitet, vilken kräver innovation och lärande. 

  

En process i kontinuerligt lärande handlar om att ta de beslut som skapar värde för att på 

så sätt effektivisera lärandet (Matheson & Matheson, 1997). De empiriska reslutaten visar 

att samtliga företag gör noggranna analyser när något beslut ska fattas. Exempelvis lägger 

företag A ner mycket tid innan ett beslut fattas. 

 

Enligt Hansen m.fl. (1999) kan man med hjälp av olika kunskapsflöden identifiera 

förbättringsområden. Företag D är exempelvis tydliga med hur deras kunskapsprocess ser 

ut i den meningen att företaget först upptäcker ett problem som behöver lösas för att sedan 

genomföra idéen. Därefter studeras idéen för att sedan dra lärdom av idéen. Denna 

process påminner om Backlund m.fl. (2015) Demingcykel.10 Detta kan jämföras med de 

andra företagen som inte diskuterar alla steg i Demingcykeln lika ingående som företag 

D.  

 

Eftersom alla företag är globala påverkar det företagens förändringsbenägenhet på lokal 

nivå. Matheson och Matheson (1997) visar på att eftersom nya konkurrenter uppstår, ny 

teknologi uppkommer och att kundbeteenden uppstår så bör en organisation ständigt vara 

inställd och förberedd på förändring. Finns det processer och aktiviteter som inte går att 

ändra på lokal nivå kan dessa förhindra företagens förändringsbenägenhet och därigenom 

göra att de tappar marknadsandelar.  

 

 

                                                           
10 Se figur 2. 
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5.3 Resurser 

Enligt Tonnquist (2012) försöker en organisation skapa så mycket värde med så få 

resurser som möjligt. Därutöver menar Thomas och Pollock (1999) att det finns ett 

samband mellan nedlagda resurser och hur effektivt en organisation växer. Detta är 

intressant eftersom hur mycket resurser och vilka resurser som läggs på värdeskapande 

och kontinuerlig lärande varierar mellan företagen.  

 

De empiriska reslutaten visar att samtliga företag lägger ner mycket resurser för att öka 

de anställdas kompetens. Dock belyser företag D att de kan förbättra samarbetet mellan 

de olika enheterna i företaget samt att arbetet med interna utvecklingsarbeten kan 

förbättras eftersom de flesta av medarbetarna ofta är ute på kunduppdrag. Enligt Sirmon 

m.fl. (2007) kan detta vara till fördel eftersom en organisation står bättre rustad inför de 

förändringar som inträffar på marknaden genom att utveckla sina medarbetare.  

 

För att en organisation ska utvecklas effektivt menar Sirmon m.fl. (2007) att det ska ske 

genom en samverkan mellan oerfarna och erfarna medarbetare i projekt. Empirin visar att 

exempelvis företag C har en tydlig och strukturerad process i sättet deras medarbetare 

utvecklas genom olika utbildningar. Respondenten på företag C förklarade att när en 

medarbetare befordras och får en ny tjänst, utbildar de sig i sin nya tjänst av mer erfarna 

medarbetare inom organisationen, något som ligger i linje med det Sirmon m.fl (2007) 

föreslår.  

 

Sirmon m.fl. (2007) hävdar att organisationer ständigt bör utveckla sina interna resurser 

i väntan på när de behövs eftersom exempelvis förändringar på marknaden kan 

uppkomma. Företag A var mycket tydliga med hur de försökte öka kompetensen hos sina 

medarbetare. Respondenten på företag A beskriver att det årligen förekommer 

strukturerade processer för att undersöka företagets ställningstagande i mera omfattande 

frågor, vilket exempelvis behandlar var resurser ska allokeras. Även respondenten på 

företag C förklarar att de utvecklar medarbetarutbildningar för att på så sätt skapa en 

högre kompetensnivå i företaget. 

 

Företag B använder sig av olika introduktionsdagar, utbildningar och omfattande 

utvecklingsprogram i syfte att utveckla sina medarbetares kunskapsnivå. Enligt 
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respondenten skulle inte företaget haft kvar sina medarbetare om inte detta gjordes 

kontinuerligt. Detta tyder på en medvetenhet hos företaget men också att det krävs 

resurser vilket blir en paradox mot det Tonnquist (2012) framhäver att en organisation 

vill växa med så få resurser som möjligt. Däremot ligger företag B närmare beskrivningen 

Thomas och Pollock (1999) beskriver att det finns ett samband mellan nedlagda resurser 

och hur effektivt en organisation växer. 

 

För att medarbetare ska utvecklas effektivt framhäver Sirmon m.fl. (2007) att en person 

med rätt kompetens är den som ska styra över medarbetarnas utveckling. Företag B, C 

och D har en egen intern karriärrådgivare för varje medarbetare som fungerar som en 

mentor, vilket enligt Sirmon m.fl. (2007) är rätt väg att gå.  

 

Därutöver använder företag B och D en så kallad kunskapsbank vilken är till för att 

medarbetare ständigt ska kunna utvecklas och göra sina projekt bättre. Dessutom finns 

kunskapsbanken till för att studera hur medarbetare delar kunskap med varandra, något 

Albrecht (2003) hävdar är en viktig aspekt att beakta i en organisation för att öka 

värdeskapandet.  

 

5.4 Mognadsgrad 

Från de empiriska resultaten fann vi att företagen skiljde sig åt i mognadsgrad för 

värdeskapande och kontinuerligt lärande. Några av företagen låg närmare begreppet en 

“smart organisation” medan andra företag behövde utvecklas mera (Matheson och 

Matheson, 1997). De företag som låg närmare begreppet en “smart organisation” befann 

sig närmare stadiet för att uppnå sina mål (Backlund m.fl., 2015), ett stadie varje 

organisation bör beakta (Andersen & Jessen, 2003; Besner & Hobbs, 2013; Pretorius 

m.fl., 2012).  

 

De företag som behövde förbättring borde förbättra sin Demingcykel i de frågor som 

behövde förbättring och hur cykeln för dessa företag kan bli bättre tydliggörs i trappan 

över mognaden (Backlund m.fl., 2015).11 Exempelvis hade företag C lägst mognad då det 

handlar om värdeskapandet jämfört med företag D som hade högst. Detta betyder att 

                                                           
11 Se figur 3. 
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företag D hade den högsta mognaden över värdeskapandet vilket innebär att de har en 

högre medvetenhet kring värdeskapande som är den viktigaste parametern att beakta i en 

organisation (Matheson & Matheson, 1997). 

 

Det som utmärkte företag D jämfört med företag C var att de beskrev ett tydligt 

tillvägagångssätt när beslut utvärderas som dessutom hade en teoretisk grund i det som 

Backlund m.fl. (2015) presenterade om Demingcykeln.12 Dessutom namngav företag D 

ett fåtal relevanta mätetal de använder sig utav när de utvärderar sina beslut. Företag C 

hade däremot ingen formell projektmodell som de använde sig utav och detta är således 

något de kan förbättra för att få en högre mognadsgrad.  

 

Till skillnad från värdeskapande fick företag C ett högre värde än företag D då det handlar 

om kontinuerligt lärande. Det som gjorde företag C framgångsrik i förhållande till företag 

D var i huvudsak synen de hade på förändring. Respondenten på företag C antydde att 

förändringar alltid är svårt och tar tid men i grunden var positiv vilket ligger i linje med 

det som Matheson och Matheson (1997) presenterar som en smart organisation. Det som 

i huvudsak gjorde företag D mindre framgångsrika sett till förändring var att företaget 

hade svårigheter med att ändra saker på lokal nivå eftersom det måste förankras på global 

nivå. 

 

Mognadsgraden för företag A och B var likvärdig sett till både värdeskapande och 

kontinuerligt lärande. De lika empiriska resultaten från värdeskapande framkom av deras 

samsyn på att värdeskapande bör fokuseras på vad kunden vill ha. Därutöver hade de en 

liknande syn på sättet beslut utvärderas och förde liknande resonemang kring formella 

och informella mått för värdeskapande. Sett till kontinuerligt lärande var företagen lika i 

den bemärkelsen att båda företagen var öppna för förändringar samt synen de hade på 

kontinuerligt lärande och resurshantering. 

 

Avslutningsvis var medelvärdet i värdeskapande 6,25 och kontinuerligt lärande 8,25 av 

totalt 15 möjliga. Siffran är relativt låg och är på dessa grunder något samtliga företagen 

kan förbättra, andra mer och andra mindre. Eftersom Matheson och Matheson (1997) 

visar att organisationer med högt IQ även presterade bättre så finns det på dessa grunder 

                                                           
12 Se figur 2. 
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incitament för företagen att arbeta med sin Demingcykel som Backlund m.fl. (2015) 

presenterar för att på så sätt förbättra sitt värdeskapande och kontinuerliga lärande. 

Dessutom belyser Matheson och Matheson (1997) att värdeskapande är den viktigaste 

parametern att beakta gällande vad en organisation bör förbättra, vilket är ytterligare en 

anledning för tjänsteföretagen att förbättra värdeskapandet. 
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6. Slutsats 

Kapitlet kommer i korthet beskriva vad uppsatsen kom fram till utifrån uppsatsens 

uppsatta syfte och undersökningsfrågor. Utifrån syftet kommer uppsatsens 

undersökningsfrågor att besvaras i kronologisk ordning. Avslutningsvis presenteras 

förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Avslutande diskussion  

Syftet med studien var att undersöka: 

 

 Hur arbetade tjänsteföretagen med värdeskapande, kontinuerligt lärande och de egna 

resurserna sett till det interna utvecklingsarbetet? 

 

Resultaten från intervjuerna visar att värdeskapande var något samtliga företag hade en 

gemensam syn på eftersom de utgick från vad kunderna efterfrågade. För att mäta vad 

som skapade värde så fokuserade företagen på att besluten skulle vara välargumenterade 

och grundade på ett fåtal mätinstrument. Företagen skiljde sig i sättet de hanterade 

konflikter eftersom några av företagen hanterade sina konflikter genom hierarkin. 

 

Kontinuerligt lärande arbetade företagen ständigt med och var alltid öppna inför. 

Företagen skiljde sig dock i den meningen att vissa hade svårt att förändra sig på lokal 

nivå eftersom företagen var globala. För att möjliggöra ett kontinuerligt lärande arbetade 

tjänsteföretagen ständigt med kontinuerlig feedback som ett verktyg för förbättring.  

 

Resurser lade samtliga organisationer tid och energi på för att vara mottagliga för 

förbättringar. Några av företagen använde även en intern karriärrådgivare och man var 

också positivt inställd till att idéer framfördes av medarbetare och inte enbart chefer. 

Samtliga företag använde även utbildningar för att utveckla deras medarbetare. Därutöver 

använde några av företagen kunskapsbanker för att dela kunskap i organisationen. 

  

 Hur såg mognadsgraden i tjänsteföretagen ut sett till värdeskapande och kontinuerligt 

lärande och vilka skillnader fanns mellan tjänsteföretagen?  
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Det empiriska resultatet visade att mognadsgraden skiljde sig mellan företagen. Några av 

företagen var smartare på vissa områden och andra var smartare på andra områden då det 

handlade om värdeskapande och kontinuerligt lärande. Dessutom skiljde sig 

mognadsgraden mellan företagen sett till värdeskapande och kontinuerligt lärande. 

 

 Var fanns potential till förbättring sett till mognadsgraderna? 

 

Vad respektive företag främst behövde förbättra i värdeskapade var den maktdrivna 

konflikthanteringen. Vidare fanns det ett fåtal konkreta försök när förändringar hade 

gjorts vilket tyder på att det fanns förbättringspotential i det kontinuerliga lärandet. 

 

Avslutningsvis belyses det att medelvärdet för värdeskapande var 6,75 och kontinuerligt 

lärande 8,25 av totalt 15 möjliga. På dessa grunder finns det ett generellt behov av 

förbättring för mognadsgraden i värdeskapande och kontinuerligt lärande inom respektive 

företag.  

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning  

Undersökningarna kunde ha genomförts med fler verktyg för datainsamling, exempelvis 

workshops eftersom det hade bidragit med mer insikt och en mer korrekt 

verklighetsuppfattning av företagen. Detsamma hade varit om fler personer på olika 

nivåer i respektive företag hade intervjuats. Därutöver skulle de övriga sju kategorierna i 

“Organizational IQ-test” som Matheson och Matheson (1997) presenterar ge en mer 

rättvisande bild av hur respektive företag agerade.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Frågorna till “Värdeskapande kultur” från Organizational IQ-test 

(övers. från Matheson & Matheson, 1997:268)           

                                     

                                                                                     

                                                    Inte en smart organisation               Smart organisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Fråga personer hur 

organisationen skapar 

värde. 

 

Personer fokuserar på sina 

egna uppgifter och saknar 

en djupare förståelse för 

hur organisationen skapar 

och fångar värde.

  

 

Personer vet vilka 

organisationens kunder är 

och hur organisationen 

fångar värde genom att 

bistå dem. 

 

B. Leta efter formella mått 

för värdeskapande. 

 

Det finns inga mått för 

värdeskapande eller för 

många så personerna inte 

kan urskilja vilka som är 

viktiga.  

 

Det finns få generella mått 

av värdeskapande, som 

används som bas för 

beslutstagande och 

kompensation. 
 

C. Ta reda på hur konflikter 

hanteras 

 

Konflikter hanteras genom 

organisationens makt eller 

revir. Konflikter blir ofta 

personliga och folk ser inte 

det utifrån det stora 

perspektivet. 
 

 

 

 

Konflikter hanteras genom 

consensus om 

värdeskapande och genom 

att undersöka vilka 

handlingar som skapar 

mest värde för kunder och 

organisationen. 
 

D. Undersök hur beslut 

utvärderas. 

 

Utvärdering mäter ej 

värdeskapande eller mått 

används som inte är 

översatta till konkret 

värdeskapande (t.ex., 

intuitivt poängsystem). 

 

Utvärderingarna spårar 

händelser genom resultat 

med värdeskapande som 

mått, genom att använda 

mått som NPV eller 

översatta mått (t.ex. NPV 

förlust per dag sedan start). 
 

E. Fråga personer om de 

känner sig berättigade att 

ifrågasätta aktiviteterna 

de (eller vad andra) gör 

som de inte tror bidrar 

till mer värde. 

 

Personer känner sig 

avskräckta av att ifrågasätta 

värdet av en uppgift. De 

fruktar (eller har upplevt) 

att de inte får någon 

respons eller politisk 

motreaktion.  

 

Personer ger exempel på 

situationer där de ifrågasatt 

aktiviteter genom att fråga 

hur aktiviteterna skapar 

värde. Aktiviteter som inte 

skapar värde modifieras 

eller skrotas. 



 
 

Bilaga 2: Frågorna till “Kontinuerligt lärande” från Organizational IQ-test 

(övers från. Matheson och Matheson, 1997:270) 

 

                                                                                      

                                                               Inte en smart organisation               Smart organisation 

 

 

 

 

 

A. Fråga personer hur 

förändringar relateras till 

organisationens syfte.  

 

Personer tycker att syftet 

med organisationen är att 

fortsätta göra det den alltid 

har gjort. Förändringar ses 

som en nödvändig 

evolution påtvingad av 

omständigheterna.  

 

Personer tycker att syftet 

med organisationen är att 

kontinuerligt lära sig att 

skapa mer värde och att 

göra de nödvändiga 

förändringarna för det 

syftet. 
 

B. Lyssna på 

organisationens historier. 

 

Historierna är om relativt 

modesta förändringar eller 

misslyckade försök att 

förändra sig. Några 

historier avslöjar möjligtvis 

stolthet i att vara 

oförändrade (t.ex. 

tradition); andra avslöjar 

möjligtvis förändring i 

fundamentala barriärer. 

 

Det finns omfattande bevis 

av lyckade förändringar, 

inkluderat många 

förändringar som krävde 

paradigma skiftningar.  

 

C. Fråga personer hur de 

nyligen mottagit 

förändringar. 

 

Personer ser förändringar 

som något som tvingats på 

dem. Personer är 

motiverade av att undvika 

negativa konsekvenser. 

 

Förändringar ses som något 

positivt och produktivt, 

även om det innebar 

svårigheter i början. 

Förändringar är generellt 

motiverat av möjligheter.  
 

D. Observera hur personer 

reagerar på nya idéer och 

kritik. 

 

Personer är inte flexibla. 

De är oförmögna att förstå 

de nya idéerna. Idéerna ses 

som farliga eller hotfulla 

och det avfärdar dem med 

fördomar. Det finns lite 

experiment med nya 

tillvägagångssätt eller 

organisationsstrukturer.  

 

Personer är exalterad av att 

lära sig och växa. De 

utforskar idéer för att hitta 

deras värde samt möjligen 

testa dem i små grupper för 

att hitta deras värde och 

applikation. 

 

E. Leta efter formella eller 

informella aktiviteter, för 

att leta efter nya 

tillvägagångssätt, 

tillämpplingssätt och 

idéer. 

 

Organisationen saknar 

denna typ av aktiviteter och 

stoppar personer som testar 

dem.  

 

Personer söker aktivt 

möjligheter för förbättring 

som benchmarketing eller 

prestandamått. 

Kvalitetsprogram är 

integrerade i 

organisationen. 



 
 

Bilaga 3: Intervjufrågor 

 

Värdeskapande 

1. Hur skulle du beskriva kulturen och synen på utvecklingsarbete inom er verksamhet? 

2. Vilka mått och kalkyler använder ni när det utvärderas/värderas beslut för interna 

utvecklingsarbeten? 

3. Har ni formella mått för värdeskapande och i så fall vilka i era interna 

utvecklingsarbeten? 

4. Hur förhåller ni er till när det kommer till följande situation: En anställd har fått i 

uppdrag att göra en viss uppgift som denne inte anser skapar något värde. Hur borde den 

anställde agera enligt era normer på detta företag? 

5. Hur hanterar ni konflikter i era projekt? 

6. Öppen fråga. 

 

Kontinuerligt lärande 

1. Arbetar ni som ni alltid har gjort eller är ni öppna för förändringar gällande era interna 

utvecklingsarbeten? 

2. Finns det någon historisk aspekt som är avgörande för hur ni arbetar idag? 

3. Hur bemöttes de senaste implementerade förändringarna gällande internt 

utvecklingsarbete? 

4. Vad använder ni för formella och informella verktyg och processer för att ta fram nya 

idéer gällande internt utvecklingsarbete? 

5. Hur förhåller sig personalen till kritik inom ramen för internt utvecklingsarbete? 

6. Öppen fråga. 

 

Resurser 

1. Hur ser de typiska processerna ut i era interna utvecklingsarbete för att en idé ska bli 

verklighet? 

2. Vilka utvecklingsprocesser i er organisation anser ni er effektiva inom? 

3. Vilka områden inom utveckling anser du är i behov av mer effektivisering och 

förbättring? 



 
 

4. Vid marknads- eller internundersökning för att grunda ett beslut kring huruvida ett 

projekt är värt att genomföra, hur tänker ni kring hur mycket mänskliga resurser samt 

tid ni ska lägga på det?  

5. Öppen fråga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 4: Organizational IQ-test (omarb. från Matheson & Matheson, 1997)  

 

PRINCIP A B C D E TOTAL 

SUMMA 

SUMMA 

NEGATIV 

SUMMA 

POSITIV 

Värdeskapande kultur 

Värdeskapande är ett tilltalande 

argument för förändring. 

        

Skapa alternativ 
Flera alternativ skapas och utvärderas. 

        

Kontinuerligt lärande 

Förbättring är kontinuerligt pågående 

och agerande sker därefter. 

        

Identifiera osäkerhet 

Osäkerhet är förstådd, kommunicerad 

och hanterad. 

        

Ut-in i ett strategiskt perspektiv  
Meningsfull information är tillgänglig 

från utsidan. 

        

Systemtänkande 
Personer förstår komplexa “orsak och 

verkan” relationer. 

        

Disciplinerat beslutsfattande 

Göra systematiska beslutsprocesser 

som används i rutinerna. 

        

Anpassning och egenmakt 
En enhetlig förståelse av strategier för 

värdeskapande koordinerar 

organisationen. 

        

Öppet informationsflöde 
Personer har snabbt och obegränsat 

tillträde till information. 

 

      

 

  

 

 


