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11  IINNLLEEDDNNIINNGG

11..11  BBAAKKGGRRUUNNDD

De flesta företag lever idag under ett stort konkurrenstryck – ett
konkurrenstryck som tvingar företaget att ständigt utveckla, förbättra och
anpassa sig. Hur företag hanterar detta varierar givetvis men många av
svaren går att finna i strukturen och styrningen av företaget (Mintzberg,
1983a). Hur ett företags verksamhet är organiserad – efter vilka principer,
och hur verksamheten styrs och kontrolleras i strävan att nå utveckling,
förbättring och anpassning är avgörande för ett företags överlevnad. För att
använda sig av Days (1998) termer behövs det en ”spanning process” inom
företaget för att nå en balans mellan att göra det marknaden efterfrågar och
att göra det som företaget är bra på.

Några av de aspekter som styrs och kontrolleras som är av vikt för ett
företags agerande och hanterande av konkurrensen är lärande, information
(spridning, hantering och användning) samt kreativitet. Alla dessa aspekter
hänger ihop och är beroende av varandra och tillsammans med företagets
struktur och styrning utgör de viktiga faktorer för förmågan till utveckling,
förbättring och anpassning.

I den här uppsatsen studeras två fallföretag, SE Wheel & Forks (SE) och A
Kraft Resources, och ur studierna har vi försökt utröna hur ovanstående
aspekter ter sig och hanteras i respektive verksamhet. Inledningsvis
kontaktade vi ett av företagen (SE), då de sökte uppsatsskrivande studenter
till att syna deras företagsinterna processer. Med det avsågs
informationshanterandet och administration i allmänhet. Efter samtal med
en representant för företaget framgick det att det som uppfattades som
problematiskt var spridandet av information samt att det ibland skedde
felleveranser från företaget. Felleveranser vars orsak har att göra med
information och administration.
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Ur denna problematik riktades våra tankar mot företagets struktur och
styrning eller mer specifikt i hur stor grad standardisering och skapande av
rutiner skulle kunna avhjälpa problemet. En viktig faktor när det gäller att
nå framgång i verksamheten och få de anställda att trivas på arbetsplatsen
är att, med hjälp av bland annat rutiner, skapa en trygghet i arbetet. Rutiner
inom företag är viktiga, inte bara för de fysiska processerna, såsom
tillverkning, distribution m.m., utan även för informations- och
kunskapsspridning. Hur information och kunskap sprids inom
organisationer är viktigt att analysera inte bara för att förbättra
lönsamheten inom organisationen. Det är också viktigt för att skapa en
miljö där individerna trivs och utvecklas, något som i sin tur kan leda till
att processerna blir mer effektiva.

Då både undersökningens spännvidd och företagets storlek ansågs vara för
små för en uppsats av denna typ, valde vi att vidga frågeställningarna och
även söka upp ett andra fallföretag (A Kraft). För att vidga
frågeställningarna från det ursprungliga lade vi till lärande och kreativitet,
faktorer som vi ansåg även de påverkas av ovanstående problematik.
Framväxandet av problematiken och inblandandet av ett andra fallföretag
gjorde att intresset för studien samt att dess relevans ökade – både för oss,
läsaren och företagen.

11..22  PPRROOBBLLEEMMDDIISSKKUUSSSSIIOONN

Vi ämnar att med denna rapport belysa en teoretisk paradox som dock är
empiriskt observerbar. Med nyss nämnda menas att det som i teorin är
oförenligt inte alltid innebär att det inte finns i verkligheten, därav
paradoxen. Den teoretiska paradoxen kan på ett övergripande sätt uttryckas
enligt följande: Hur kan företag införa standards och rutiner och samtidigt
inneha en miljö för lärande och kreativitet? En miljö för innoverande,
kreativitet och utveckling kräver ofta brister i det befintliga (osäkerhet i
arbetet) för att motivera till förändringar (Weisberg, 1988:173). Samtidigt
kan rutiner och standards vara nödvändiga för att säkerställa att vissa
processer utförs enligt ledningens önskemål (Mintzberg, 1983b:176).
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Vad det i slutändan handlar om är hur företagen på bästa möjliga sätt tar
tillvara på och utnyttjar den samlade kunskap som humankapitalet besitter.
Att finna vägar för att utnyttja individers kunskap till företagets bästa är ett
ansvar som till stor del ligger på ledningen enligt oss - hur företagen
struktureras och styrs med andra ord.

Ett centralt begrepp i uppsatsen är information. Anledningen till det är att
en fungerande informationsspridning gör att kunskap lättare kan delas
mellan organisationens medlemmar. Spridandet av kunskap kan översättas
till att organisationen lär och lärande är nödvändigt för att dels kunna
tillfredsställa kunder, dels för att de anställda skall känna sig motiverade i
deras arbete i och med att de utvecklas. Vidare anser vi att kopplingen
information – kunskap även skapar möjlighet för kreativitet och kreativitet
är något som är viktigt för de flesta företag i deras utveckling.

En tanke som vi har är att företag kan standardisera - införa rutiner för
spridandet av information för att genom detta göra kunskapsspridandet och
lärandet till ett naturligt inslag i verksamheten. Som ovan nämnts finns
dock en fara med införandet av standards och rutiner. Denna fara går
enligt, Weisberg (1988) och Mintzberg (1983b), att utläsas som att rutiner
och standardisering kan skapa en trygghetskänsla – en känsla som
motverkar den osäkerhet som kan motivera till förändringar och som i
förlängningen kan hämma innovationsbenägenheten och kreativiteten.

Vi anser att det inte går att se på standardisering och ickestandardisering
för skapandet av kreativitet som två existerande ytterligheter. Vad företag
gör och bör göra är att finna sätt att avväga dessa aspekter. Olika typer av
verksamheter kräver olika grad av standardisering beroende på i hur stor
utsträckning de är beroende av lärande och kreativitet. Är det så att
kunskapsintensiva företag (företag vars resurser i huvudsak består av
humankapital och inte materiella tillgångar) inte skall ha så mycket rutiner
för att inneha ett kreativt klimat eller är det så att det krävs ganska mycket
rutiner för att säkerställa lärandet och utvecklandet av organisationen? Hur
är det med andra typer av företag? Vilken avvägning passar dem?
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Detta är givetvis något som är väldigt individuellt för varje företag, men vi
tror att företag inom samma bransch, med liknande typ av verksamhet, kan
och bör resonera på liknande sätt vad gäller de avvägningar som måste
göras.

Hur hanteras ovanstående aspekter av organisationer? Genom att studera
två fallföretag med vitt skilda verksamhetsområden och därmed skilda
förutsättningar skall detta belysas. Nyckelorden i problemdiskussionen är
struktur, styrning, lärande, information och kreativitet och vi anser att alla
företag i sin utformning, organisering av verksamheten, måste ta hänsyn
till dessa i olika hög grad. Faktorer som är viktiga att studera och ställa
frågor kring är; ledningens roll och syn på problemet, hur de anställda
upplever situationen som den är idag vad gäller lärande, information och
kreativitet och utifrån dessa aspekter se på hur företaget är styrt och
strukturerat. Vidare kan faktorer som resursernas utformning och typ,
företagets storlek, företagets ålder och branschtillhörighet vara av
betydelse. Nedan summeras de huvudsakliga frågeställningar som tagits
upp hittills och som även avses besvaras i den senare delen av rapporten.

• Hur hanterar företagen avvägningen mellan standards/rutiner
och lärande/kreativitet, dvs. den teoretiska paradoxen?

• Vilken avvägning görs vid utformandet av strukturen och
styrningen? Hur är företagen strukturerade och styrda med
avseende på information som grund för lärande och kreativitet?

• Går det att hitta en balans mellan standards/rutiner och en miljö
för lärande och kreativitet och skiljer den sig mellan olika typer
av verksamhet? Vilka möjliga avvägningar står att finna?

• Vilken betydelse har denna balansering för företagens
verksamhet?

Frågorna ovan är väldigt övergripande och samtliga beror av ett flertal
faktorer som på olika sätt hänger ihop. En sådan faktor är förändring eller
snarare graden av förändring. Företag och organisationer befinner sig i en
omvärld som är mer eller mindre osäkerhetsframkallande, på individnivå
såväl som på organisationsnivå, och det kan därför antas att olika typer av
företag hanterar det på olika sätt exempelvis genom standardiserings-
åtgärder eller ökade krav på innovationsförmåga och kreativitet.
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Vad vi vill illustrera med denna problemdiskussion är att det område vi
ämnar studera innehåller en stor mängd aspekter vilket gör fenomenet om
inte svårgreppbart så i alla fall väldigt omfattande. De företag som inte
inser betydelsen av de problem vi ovan diskuterat, löper stor risk att
drabbas ekonomiskt pga. oförmåga att tillfredsställa sina kunder. Vi vill
här reservera oss för att de många frågeställningar som kan kopplas till
detta undersökningsområde inte alla tas hänsyn till i denna uppsats. Sådana
frågeställningar skulle exempelvis kunna vara av psykologisk art.

11..33  SSYYFFTTEE

Med uppsatsen avser vi att a) beskriva strukturen och styrningen i två
företag med olika förutsättningar samt med den beskrivningen som grund
b) diskutera möjliga vägar för företagen att förbättra förutsättningarna
för lärande och kreativitet.
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11..44  UUPPPPSSAATTSSEENNSS  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN

Kapitel 1 - Inledning. I inledningen presenteras bakgrunden till uppsatsen
och en diskussion förs kring det problem som skall undersökas.
Diskussionen mynnar slutligen ut i ett syfte som mer precist
definierar vad uppsatsen är ämnad att bidra till.

Kapitel 2 - Metod. I metodkapitlet redogör vi för hur vi gått till väga med
vår undersökning. Vi presenterar här även den vetenskapliga
ansats som vi utgått från i undersökningen samt för en
diskussion kring vad den valda metoden innebär för resultatet.

Kapitel 3 - Teoretisk bakgrund. I den teoretiska bakgrunden presenterar vi
de teorier som vi använt oss av för att skapa en förståelse för de
problemställningar vi presenterade i inledningen samt för att
senare analysera den empiri som undersökningen gett oss.

Kapitel 4 - Presentation av fallföretagen. Här presenteras de valda
fallföretagens verksamhet, historik, utformning samt den
affärsidé som företagens verksamhet bygger på.

Kapitel 5 - Studiens resultat. I detta kapitel redogör vi för den empiri som
samlats in under undersökningens gång samt använder oss av de
teorier vi presenterade i den teoretiska bakgrunden för att
analysera resultatet.

Kapitel 6 - Slutsatser. I detta, det avslutande kapitlet, presenterar vi de
slutsatser som undersökningen genererat samt förslag på
framtida forskning inom de områden som uppsatsen berör.
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22  MMEETTOODD
”The aim of theory is reflection; the aim of action plans is
action.” (Czarniawska, 1999:6)

”As theoreticians, we should be telling practitioners about what
they could never come to think of themselves, and not about what
they know already and better.” (Czarniawska, 1999:8)

I följande avsnitt redogör vi för hur studien gått till, vilka
insamlingsmetoder som använts samt hur vald metod förhåller sig till krav
som kan ställas på vetenskap. En relevant fråga att inleda detta avsnitt med
är vad metodavsnittet gör för nytta för uppsatsen och speciellt för läsaren.
Enligt vårt sett att se på saken fyller metodavsnittet den funktionen att
läsaren, förutom en insikt i hur undersökningen genomförts och vad som
undersökts, får en bild av ur vilket perspektiv uppsatsen är skriven. Det är
vår förhoppning att vårt metodavsnitt lever upp till de krav som vi själva
ställer på ett bra metodavsnitt och att läsaren skall få en förståelse för de
utgångspunkter vi haft inför undersökningen. Då vi anser att vår studie är
av etnografisk karaktär inleder vi avsnittet med en diskussion kring vad det
innebär.

22..11  EETTNNOOGGRRAAFFII  SSOOMM  MMEETTOODD

Definitionen av termen etnografi är inte glasklar. För vissa är det ett
filosofiskt paradigm, medan andra ser det som en metod att använda när
det passar syftet och det finns ett vitt antal definitioner som kan placeras
mellan dessa två extremer. En vanlig tolkning av termen är att det rör sig
om sociala studier med följande karakteristika: emfas på studien av ett
socialt fenomens natur snarare än hypotestestning; arbete med
ostrukturerad data; undersökning av ett fåtal fall, ibland enbart ett; analys
av data som innebär tolkning av mänskligt handlande, med kvantifiering
och statistisk analys i en underordnad roll. (Atkinson & Hammersley,
1994:248)
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Vi vill här, för tydlighetens skull, lyfta fram att vi ser etnografin som
metod och inte ett filosofiskt paradigm och att valet att göra en studie av
etnografisk karaktär blev naturligt då studien baserar sig på observationer
och intervjuer med syfte att studera det sociala system som en organisation
utgör.

Etnografi beskrivs av Fetterman (1989:11) som ”konsten och vetenskapen
att beskriva en grupp eller en kultur”. Utvecklingen av etnografin, eller
snarare breddningen av begreppets innebörd, har lett till en definition som
säger ”all forskning som innebär observationer av händelser och
handlingar i naturliga situationer och som erkänner det ömsesidiga
beroendet av teori och empiri” (Alvesson & Sköldberg, 1994:109).

Fetterman menar att framgången eller misslyckandet med en etnografisk
rapport beror på i hur stor grad den verkar ”sann” för de som ingår i
undersökningen och för läsarna. Läsaren kan alltid kritisera de tolkningar
som gjorts och slutsatser som dragits, men ett kriterium som författaren
måste tänka på är att det som beskrivs, på en detaljerad nivå, upplevs som
att det stämmer för att rapporten ska få legitimitet. (Fetterman, 1989:21)

Nedan (figur 1) visas hur forskaren går från det praktiska arbetet inom
organisationer till teori kring det observerade. Som figuren visar handlar
det om att samla in berättelser, tolka berättelsernas innebörd, samt i
slutändan skapa sin egen berättelse och jämföra med andra forskares
berättelser. Just en betoning på goda berättelser är kännetecknande för
etnografiska studier.
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Field of managerial practice

• watch how the stories are being made

• collect the stories

• interpret the stories (what do they say?)

• analyze the stories (how do they say it?)

• deconstruct the stories (unmake them)

• put together your own story

• set it against /together with other stories

Field of managerial research

Figur 1 The possible uses of the narrative approach in field studies (Czarniawska,
1999:22)

Czarniawska (1999:59ff) använder begreppet ergonografi, vilket innebär
etnografiska studier av organisationer, för att beskriva den typ av
undersökning som vi genomfört. Det gör hon för att begreppet etnografi
kan ses som motsatsen till vad organisationsforskning innebär. Etnografi
kan tolkas som studier av vad människor gör när de inte är organiserade.
Ergonografi, som en undergenre till organisationsstudier, har som
huvudsakligt ”verktyg” narratives (berättelser). Hon menar att ”the
narrative approach” (berättelser som verktyg för kunskapsspridning) är en
utmärkt metod för att skapa förståelse för komplicerade sociala företeelser
(Czarniawska, 1999:15). Vi väljer dock att framöver i uppsatsen använda
oss av termen etnografi för att inte förvirra läsaren.

22..22  ÄÄRR  EETTNNOOGGRRAAFFII  VVEETTEENNSSKKAAPP??
I följande del diskuteras vilket bidrag etnografin kan ge till vetenskapen
och vilken vetenskapssyn som präglar etnografin i allmänhet och denna
uppsats i synnerhet. Huberman & Miles menar det är nödvändigt att göra
klart för läsaren vilka utgångsvariabler och vilken syn på den sociala
världen de som genomfört studien har för att läsaren ska förstå hur vissa
tolkningar uppstått (Huberman & Miles, 1994:429).
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Till viss del kan etnografin liknas vid hermeneutiken då forskaren ser en
kultur som ett system av tecken och texter som måste tolkas för att skapa
förståelse för den aktuella kulturen (Atkinson & Hammersley, 1994:258).
Etnografin kan dock inte sägas ”tillhöra” en viss typ av teoretiskt
perspektiv. Något som visas i Atkinson & Hammersleys text är att
etnografin som metod är användbar inom många discipliner. Det bör dock
påpekas att det är främst inom de humanistiska vetenskaperna som
etnografin hör hemma som metod. Etnografen är ett mänskligt
undersökningsinstrument som litar till sina sinnen, tankar och känslor.
Genom dessa aspekter är människan det mest känsliga och perceptiva
datainsamlingsinstrumentet. Det finns dock begränsningar för etnografen
som uppstår i och med det sociala interagerandet. Informationen som
insamlas kan vara subjektiv och missledande och själva insamlandet kan
försvåras av att situationer och beteenden upplevs som främmande och
därmed svårtydda (Fetterman, 1989:41).

Czarniawska påpekar att det finns stora skillnader mellan det bidrag som
narrative knowledge (kunskap genom berättelser) och logico-scientific
mode (den klassiska forskningen, naturvetenskap m.m.) ger till världen.
Dock menar hon att berättandet kan skapa generaliserbarhet och djup insikt
utan att göra anspråk på att ha universell status. Hon hänvisar till
McCloskey, som säger att vetenskaper som exempelvis ekonomi (i detta
fall nationalekonomi) bidrar med varken mer eller mindre än metaforer och
historier (berättelser). Det svåra, enligt McCloskey, är att erkänna att det
förhåller sig så. Han menar vidare att metaforer har lättare att accepteras än
historier (berättelser) eftersom de tidigare liknar modeller. Trots att
berättandet inte uppfyller de krav som ställs på vetenskaplig
(paradigmatisk) kunskap anses det vara ”main mode of human knowledge”
och den huvudsakliga metoden för kommunikation människor emellan.
(Czarniawska, 1999:16)
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22..22..11  EEnn  kkvvaalliittaattiivv  eettnnooggrraaffiisskk  ssttuuddiiee

Även om kvantitativ forskning inte helt förkastas av etnograferna vänder
de sig mot föreställningen att kvantitativ forskning är den enda riktiga.
Atkinson & Hammersley menar att det som förkastas således är
positivismen (Atkinson & Hammersley, 1994:250). Etnografin anses som
en bättre metod än traditionell kvantitativ forskning vid studier av sociala
företeelser eftersom en etnografisk studie kan komma närmare inpå
människorna och därmed erhålla en bättre förståelse för det sociala
samspelet (Ibid:252). Tydliga beröringspunkter mellan etnografi och
hermeneutik kan urskiljas. Hermeneutiken handlade till en början om
texttolkning och utvecklades sedan till att även innefatta handlingar (andra
tecken än det skrivna) i allmänhet. Utvecklingen ledde också till att
tolkningen/förståelsen av det undersökta mer började förknippas med
empati – förmågan att leva sig in i andras situation. Genom empatin kan
aktörens handlande förstås bra eller (t.o.m.) bättre än aktören själv
(Alvesson & Sköldberg, 1994:117). Inom hermeneutiken har även intuition
stor betydelse. En typ av intuition handlar om inlevelse i andra personers
situation som leder till förståelse av meningsbakgrund, inte förklaringar av
orsakssamband (Alvesson & Sköldberg, 1994:115).

Enligt Alvesson & Sköldberg (1994:10) är definitionen av vad kvalitativa
studier är inte självklar. Ett förslag som ges är; ”betraktande av och
fokusering på öppen mångtydig empiri”. Vidare menas att kvalitativa
studier utgår från studieobjektens perspektiv – något vi kan identifiera oss
med. Kvalitativa studier tillåter mångtydighet i fråga om
tolkningsmöjligheter och forskarens konstaterande av vad som undersöks.

Till skillnad från surveyundersökningar och experiment har kvalitativa
undersökningar en något annorlunda ”livscykel”. Det som gör en kvalitativ
undersökning unik är att forskaren kan gå tillbaka till fallet/fallen för att få
svar på frågor som uppkommit vid det första studietillfället (se
diskussionen kring abduktion nedan). Svårigheten blir här att reducera
mängden data till det absolut nödvändiga och inte bli sittande med onödigt
mycket data som ändå inte är till någon hjälp. Det blir lätt inflation i
datainsamlingen. (Huberman & Miles, 1994:431)
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22..22..22  VViillkkeenn  vveetteennsskkaappssssyynn  pprrääggllaarr  uuppppssaattsseenn??

Uppsatsen kommer i huvudsak ha en hermeneutisk prägel, något som följer
naturligt i en etnografisk studie. Vårt mål är beskriva de skeenden vi
observerat på ett sådant sätt att läsaren får en tydlig bild av dessa. Vidare
är det samtidigt viktigt att ta hänsyn till att det är människor som
huvudsakligen studeras. I utformningen av det som studeras finns fenomen
som inte behöver tolkas för att förstås, men i huvudsak är läsaren
utelämnad till våra personliga tolkningar av det som studerats. Fenomenet
som skall studeras innehåller därmed aspekter som gör att hermeneutiken
förefaller mest användbar för syftets uppfyllande. Vi anser att en studie av
detta slag inte är möjlig att genomföra med en positivistisk ansats.

Ovanstående resonemang bör kopplas till senare diskussioner i detta
kapitel då vetenskapssynen påverkar hur vi valt att utföra undersökningen
praktiskt och vilket resultatet blir av denna. Då den studie som föregått
denna uppsats i mångt och mycket präglats av hermeneutiken har vår
tolkning av intervjusvar och observerade fenomen en stor betydelse för
resultat och analys. En utförligare diskussion om tolkning och dess
betydelse i vetenskapliga sammanhang följer senare.

22..33  AABBDDUUKKTTIIOONN

I vetenskapliga sammanhang är det vanligt att tala om induktion och
deduktion. En induktiv ansats innebär att utifrån en mängd enskilda fall
hävda att eventuella samband är generellt riktiga. Den deduktiva ansatsen
utgår från en generell regel som anses förklara det enskilda fallet. Båda
dessa ansatser är förenade med viss skepsis då de egentligen inte förklarar
någonting utan snarare stärker allmänna regler eller ger en djup förklaring
av något iakttaget (Alvesson & Sköldberg, 1994:41ff). En ”lös” struktur,
med en induktiv grund, lämpar sig bäst när forskaren har en vag
uppfattning om hur de aktuella fallen kan tänkas reagera/svara. Då
forskaren har en god uppfattning om valda fall har undersökningen ofta en
deduktiv ansats.
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Kvalitativ forskning innebär ofta en mix av induktiv och deduktiv metod.
Det blir som en fortgående cykel (Huberman & Miles, 1994:431).

Alvesson och Sköldberg (1994) visar på ett tredje alternativ som en väg ur
det dilemma ovanstående ansatser kan innebära. Den undersökning vi gjort
skulle möjligtvis kunna beskrivas som en blandning av induktiv och
deduktiv, men den innehåller mera vilket leder till något som benämns
abduktion (Alvesson & Sköldberg, 1994:42). Abduktion innebär att ett
enskilt fall tolkas med ett hypotetiskt övergripande mönster som kan
förklara fallet som undersöks. De tolkningar som gjorts bör sedan utsättas
för nya fall och iakttagelser, därav kombinationen av induktiv respektive
deduktiv ansats (Alvesson & Sköldberg, 1994:42). Abduktionen innehåller
även andra aspekter vilka vi tillämpat under arbetets gång. En sådan aspekt
är att under det empiriska arbetet har teorin utvecklats och det har speglats
av djupare förståelse av det empiriska fenomenet. Skillnaden mellan de
olika ansatserna är att abduktionen till större grad möjliggör förståelse
(Alvesson & Sköldberg, 1994:42).

Diskussionen kring och motiveringen av val av ansats kan fördjupas om
alternativen synas ytterligare. Abduktion innebär ett utnyttjande av
existerande kunskap och referensramar vilket leder till att teoretiska
mönster (djupstrukturer) som, om de vore giltiga, gör empiriskt induktiva
mönster (ytstrukturer) som framkommit genom tolkning, mer förståeliga.
Deduktionens svaghet är att den utgår från en spekulation vilket leder till
att djupstrukturen blir något löskopplad från empirin. Induktionen däremot
genererar endast empiriska summeringar – ytstrukturer. (Alvesson &
Sköldberg, 1994:43ff).

Det finns flera beröringspunkter mellan den hermeneutiska synen på
vetenskap och abduktion. Utgångspunkten för hermeneutiken var, som
tidigare nämnts, texttolkning och huvudtemat har alltid varit att meningen
hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten. Likaså
menas att helheten endast kan förstås utifrån delarna, vilket leder till
resonemanget om den hermeneutiska cirkeln. Denna cirkel är dock ingen
återvändsgränd då den kan omvandlas till en spiral i vilken del och helhet
fortlöpande utvärderas och genom detta skapas ny/djupare kunskap.
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Den cirkel som nyss presenterades benämns som den objektiverande
hermeneutikens cirkel och kan liknas vid abduktion.

En annan cirkel som nämns är den aletiska som pendlar mellan
förförståelse och förståelse (ytterligare en koppling mellan hermeneutik
och abduktion) och de båda cirklarna tillsammans utgör grunden för god
hermeneutisk forskning. (Alvesson & Sköldberg, 1994:115-116)

För oss innebär det ovan beskrivna att vi under studiens gång pendlat
mellan teori och empiri för att fördjupa förståelsen av det som studerats.
Rent praktiskt har detta inneburit att vi dels byggt på vår teoretiska bas
under studiens gång, dels att de nya teorierna bidragit till ytterligare
frågeställningar under det empiriska arbetet.

Czarniawska (1999:81-82) använder en för de flesta bekant figur, Sherlock
Holmes, som exempel på användningen av abduktion. Holmes observerar,
ställer upp hypoteser och utför därefter experiment, vilka ibland leder till
förkastande av delar av eller hela hypotesen. Förkastande av delar av eller
hela hypotesen leder i sin tur till att processen börjar om igen. Slutligen
presenterar han lösningen för den alltid så imponerade Watson och andra
inblandade. Vad Holmes i realiteten gör är att han skapar teorier som
passar ett specifikt fall.

22..44  OOBBJJEEKKTTIIVVIITTEETTSSIIDDEEAALLEETT  OOCCHH  FFÖÖRRFFÖÖRRSSTTÅÅEELLSSEE

I idealfallet anser nog de flesta att en forskare bör förhålla sig strikt
objektiv gentemot undersökningsobjektet, dvs. att forskaren inte på något
sätt påverkas av det som undersöks och därigenom förändrar sin bild av det
studerade. När vi här skriver att forskaren inte påverkas menar vi en
påverkan som leder till att forskaren får en felaktig bild av skeendet och de
faktiska förhållanden som råder hos undersökningsobjektet. Objektivitet
handlar också om att inte ge utlopp för sina egna förutfattade meningar om
studieobjektet om de inte visar sig stämma överens med det undersökta.
Det ovan beskrivna idealet anser vi dock inte möjligt att uppnå.



- En balansgång i företagets styrning och struktur

15

För oss, författarna av denna uppsats, är det orimligt att anta att en person
som studerar ett visst fenomen eller en viss process kan förhålla sig
fullständigt objektiv. Dels är det enligt oss omöjligt att, åtminstone när det
gäller undersökningar som pågår under en längre tid, undvika att forskaren
påverkas av undersökningsobjektet (gäller främst studier inom
samhällsvetenskaperna), dels anser vi att ingen person kan stå helt fri från
sina förutfattade meningar om det som studeras.

För oss som studerar på en ekonomiutbildning på ett universitet skulle det,
om vi hårdrar det, innebära att vi skulle bortse från allt vi tidigare lärt oss
om hur organisationer och människor inom dem fungerar. Det anser vi
varken vara möjligt eller önskvärt. Utbildningen är i sig en förförståelse
som hjälper oss i vår studie av det aktuella fenomenet.

Finns det då något värde i att försöka förhålla sig objektiv till det som
studeras? Svaret på den frågan blir, trots det vi skrivit ovan, ja. Vi anser att
forskaren bör vara medveten om svårigheten med att förhålla sig objektiv
och därigenom undvika att dra slutsatser som baseras på förutfattade
meningar eller stark påverkan från någon annan.

Om vi tar en titt på hur frågan om objektivitet behandlas inom
vetenskapsteorin kan vi snart säga att meningarna går isär bland
vetenskapsteoretikerna. Vi har valt att redogöra för hur Weber (Gilje &
Grimen, 1992) ser på problematiken, dels för att han ses som en av de mest
framstående inom området, dels för att vi delar hans uppfattningar i mångt
och mycket. Weber menar att forskningen aldrig kan vara värdefri med
hänsyn till det vi ovan diskuterat. För att kalla det som framkommit i
studien för vetenskap krävs att fenomenet ser ut/beter sig som forskaren
beskrivit det. Något som är viktigt att tänka på är att inte dra slutsatser från
hur det observerade fenomenet är till hur det bör vara utan att göra klart
för läsaren att det handlar om forskarens egna värderingar. Genom att hela
tiden förhålla sig till de riktlinjerna ökar trovärdigheten för
undersökningen.
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Forskaren måste vidare vara medveten om vilka teorier som utgör grunden
för datainsamlingen i och med att den teoribildning som forskaren bär med
sig i stor utsträckning påverkar hur undersökningen utformas, vilka frågor
som ställs samt vilka slutsatser som dras utifrån undersökningen
(Huberman & Miles, 1994:434). De förutsättningar eller den förförståelse
som vi hade innan undersökningen påbörjades kan till stor del härledas till
tidigare lästa teorier och vissa personliga erfarenheter. I initialskedet av
uppsatsskrivandet gick vi igenom litteratur och teorier som ansågs vara
relevanta för att förstå olika aspekter i det som skulle studeras. De teorier
som ansågs vara mest relevanta och bidragande till uppsatsen finns i den
teoretiska bakgrunden. Av en stor mängd teorier har ett urval gjorts vilket
har styrt oss i vår undersökning samt även påverkat det perspektiv som vi
har haft. Slutsatsen av detta resonemang är att vi medvetet valt synvinkel
och referensram, men denna medvetenhet garanterar på inget sätt att det
valda perspektivet bäst passar syftet med undersökningen, även om det är
vår uppfattning.

22..55  VVAALL  AAVV  SSTTUUDDEERRAADDEE  FFÖÖRREETTAAGG  OOCCHH  IINNDDIIVVIIDDEERR

I etnografiska studier krävs en förförståelse för det som skall studeras
(exempelvis fallföretagen). Därför är det viktigt att välja ut företag som
anses kunna besvara de problemställningar som studien baseras på.
Eftersom vi trodde att mer eller mindre alla företag tampas med de problem
som uppsatsen behandlar så valde vi att söka upp två företag med olika
förutsättningar för att studera om och hur problemen hanterades i dessa.

Företagen består i sin tur av ett antal personer som mer eller mindre är
relevanta för undersökningens syfte. För oss var det därför viktigt att
filtrera bort dem som inte kunde bidra till uppsatsen. En vanlig metod inom
etnografin, som även vi använt oss av till viss del, är att först beblanda sig
med de anställda och konversera med dem, för att sedan under studiens
gång identifiera nyckelpersonerna för undersökningen. Nyss nämnda
metod (beblandningen) innebär också att det är lättare att finna de rätta
frågorna att ställa under observationer och intervjuer.
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En anledning till att det är viktigt att identifiera nyckelpersoner är tid.
Önskvärt är att observera/intervjua så många som möjligt, men med
resursbegränsningar får ett noggrant urval göras – ett urval som bygger på
de tidiga observationerna. (Fetterman, 1989:42ff)

22..66  OOBBSSEERRVVAATTIIOONNEERR

En av två undersökningsmetoder som författarna valt att använda sig av är
observationer (den andra är intervjuer och diskuteras nedan).
Observationer kan ske på flera olika sätt vilka ej ämnas redogöras för här i
större utsträckning men de delas huvudsakligen in efter graden av
interaktion och om observerandet är dolt eller öppet, dvs. i vilken
utsträckning de studerade är medvetna om att de studeras. Vi väljer att
benämna den ena typen av observationer deltagande observation och den
andra skuggning. Det gör vi för att betona skillnaden mellan de två typerna
och för att visa på att vi vid de så kallade deltagande observationerna
gjorde vår närvaro tydligare i och med att vi ställde frågor till de
observerade under observationerna. Vi vill dock betona att vi inte
genomfört det som i vanliga fall menas med deltagande, att delta i de
observerades arbete. Vi hänvisar här till Atkinson & Hammersley
(1994:249) som hävdar att all social forskning är en form av deltagande
observation eftersom vi aldrig kan studera den sociala världen utan att vara
en del av den. Vi valde att observera öppet och med låg interaktion, vilket
innebär att viss distans hållits men att de observerade varit medvetna om
författarnas närvaro och göromål.

Observationer kan sägas innehålla två element, syn och tolkning, vilka är
starkt sammanlänkade i det att de tillsammans utgör vad som egentligen
ses. Det som observeras genom synen, det faktiska, objektiva skeendet kan
överensstämma mellan flera observatörer, men när tolkningen, som
grundar sig på föreställningsramen, träder in kan en och samma
observation ses på helt olika sätt. Vad en observatör ”ser” kan alltså
härledas till dennes erfarenheter, referensram och förutfattade meningar
om det observerade. (Chalmers, 1995:42 ff)
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”[…] men medan bilderna på våra näthinnor utgör en del av
orsaken till vad vi ser, ligger en annan mycket viktig del av
orsaken i våra medvetanden eller hjärnors inre tillstånd, vilket
uppenbarligen är beroende av vår kulturella uppfostran, våra
kunskaper, våra förväntningar etc, och avgörs inte uteslutande
av de fysiska egenskaperna hos våra ögon och den scen som
betraktas”
(Chalmers, 1995:45)

För oss skapas härmed en medvetenhet om att vi båda (förmodligen) inte
ser på saker på samma sätt (tolkar dem lika). Vid observerandet finns en
risk att oenighet om betydelsen av det studerade överväger eventuella
”kompromisstolkningar” vilket kan göra observationen svårtydbar och
kanske oanvändbar. Nyss nämnda svårigheter med flera (än en)
observatörer har till viss del bearbetats av oss då vi, för att skapa mening i
observationerna, gemensamt tagit fram en teoriram som till viss del styr det
vi ska observera (vad vi ser). Följden av teoriramen, som vi tror, blir att
sannolikheten för identiska eller åtminstone liknande tolkningar ökar. En
diskussion kan även föras kring det faktum att de personer som observerats
oftast även har intervjuats. I och med detta förfarande (kopplat till hur
intervjuerna utformats) utsätts observationen för ytterligare en tolkning,
vilken sker från observationsobjektets egen synvinkel.

Den tolkning som objektet har är (även i förhållande till vår tolkning) av
största vikt för att fenomenet ska belysas i så hög grad som möjligt.
Således blir kombinationen observation - intervju en kombination av
tolkningar av samma fenomen och denna kombination gör att
sannolikheten för att den djupa förståelsen av det studerade skall inträda.

Enligt Fetterman (1989:45) är deltagande observationer något som är av
största vikt i etnografiska studier. Observerandet kombinerar en
inblandning i de studerades aktiviteter samtidigt som en distans hålls
vilken möjliggör adekvata observationer och registrering av data. Fördelar
med deltagande observation är att forskaren, under tiden för
undersökningen, förstår mer och mer om aktiviteterna.
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Bakomliggande faktorer och förklaringar kan träda fram vilka främjar den
djupa förståelsen av fenomenet. Våra observationer har trots detta präglats
av relativt låg interaktion. Vi gjort så eftersom vi inte anser att det skulle
gynna vårt syfte att öka interaktionen. Dessutom tror vi att det finns ett
stort värde i att se hur arbetet går till ”en vanlig dag”, utan någon
utomståendes inblandning.

För lyckade observationer krävs ofta nära, långsiktiga kontakter med dem
som studeras. Ofta begränsas dessa möjligheter beroende på resurser i form
av tid och tillgänglighet, vilket även skett i vår undersökning. Vår åsikt är,
trots dessa begränsningar, att den tid och access som tilldelades oss var
tillräckligt för uppsatsens syfte. Vi har använt oss av två olika typer av
observationer i vår studie, skuggning och deltagande observationer. Hur de
praktiskt genomförts redogörs för nedan (2.8 Studiens genomförande).

22..77  IINNTTEERRVVJJUUEERR

I etnografiska studier är informella intervjuer vanliga då de innehåller en
implicit undersökningsagenda. Med detta menas att bakomliggande
faktorer lättare kan upptäckas och att personers uppfattning om situationer
kan frambringas då/om det är det som eftersöks (Fetterman, 1989:48). Vi
har valt att genomföra tämligen formella intervjuer efter gjorda
skuggningar. Under observationernas gång kan samtalen beskrivas som
informella intervjuer, där uppfattningarna om situationen var det viktiga,
inte värdeladdade åsikter.

För att samla in data och få en djupare förståelse av hur det ser ut och hur
det går till i de företag vi studerar har det krävts intervjuer med personer
som på något sätt är insatta i det vi eftersökt. Det huvudsakliga syftet med
intervjuerna var att erhålla information som skuggningarna inte gav.
Vidare var avsikten att intervjuerna skulle fungera som underlag för
observationerna då det förväntades att det ur intervjuerna framstod vad
som fanns att observera.
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Intervjuer är för en etnograf det kanske viktigaste datainsamlings-
instrumentet. Med hjälp av dessa kan händelser förklaras och sättas in i ett
större kontext än vad som uppfattas i observationerna. (Fetterman,
1989:47)

Intervjuer kan delas in i standardiserade eller ostandardiserade och
strukturerade eller förutsättningslösa (Fetterman, 1989:51). De intervjuer
vi gjort kan efter dessa kriterier karaktäriseras som semistandardiserade
och strukturerade. Att intervjuerna var strukturerade innebär att vi sökt
svar på vissa specifika frågeställningar vid samtliga intervjuer på varje
fallföretag. Graden av standardisering beror av hur noga intervjuaren håller
sig till frågeformuleringen och ordningsföljden.

Att våra intervjuer var semistandardiserade förklaras av att vi önskade ha
en viss flexibilitet i frågeställandet som tillät oss gå utanför den mall som
vi gjort. En fördel som kan urskiljas i att göra på detta vis är att den
information som erhålls blir något mer nyanserad och djupgående, något
som vi ansåg krävas för uppsatsens syfte.

22..88  SSTTUUDDIIEENNSS  GGEENNOOMMFFÖÖRRAANNDDEE

22..88..11  SSkkuuggggnniinnggaarr

Vi har under studiens gång genomfört två typer av observationer –
skuggning och deltagande observation. Som ett resultat av de inledande
samtalen, där vi presenterade syftet med studien och vad vi ville observera,
fick vi förslag på vilka personer som kunde vara intressanta att följa. Vi
bokade tider med de utvalda och genomförde sedan skuggningar av dessa
personer – fem på SE Wheel & Forks och fyra på A Kraft. Under
skuggningarna följde vi efter en person under ett antal timmar och
antecknade i stort allt som personen ifråga gjorde. Något som vi befarade
var att de skuggade skulle känna sig besvärade av vår närvaro.
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Porsanders (2000:68) erfarenhet är dock att den skuggade framstår som
den minst besvärade, något som även vi upplevde under vår studie. De som
var besvärade var snarare vi. Dessa skuggningar gav oss dels en förståelse
av hur det dagliga arbetet kan se ut, dels uppslag till frågor som vi ställde i
en senare fas av det empiriska arbetet.

På det ena fallföretaget (A Kraft) valde vi att kombinera de två
observationsformerna. Vi genomförde alltså skuggningar av de utvalda
personerna men valde att ställa frågor under skuggningens gång, något
som inte var fallet under skuggningarna på SE Wheel & Forks.
Anledningen till detta upplägg var dels att mycket av det som skedde under
skuggningarna var svårt att förstå utan att ställa frågor kring vad som
skedde, dels att våra erfarenheter från skuggningarna på SE Wheel &
Forks fått oss att inse att ett sådant upplägg skulle både minska
tidsåtgången samt skapa en bättre förståelse för vad som skedde.

22..88..22  IInntteerrvvjjuueerr

Efter genomförda skuggningar har vi satt oss ner och, utifrån vad vi sett
och de frågeställningar uppsatsen syftar till att besvara, utformat frågor
som vi ställt till dels de skuggade, dels andra personer som vi ansett
intressanta för undersökningen. Vi valde att intervjua samtliga
heltidsanställda på SE Wheel & Forks (sex stycken) och på A Kraft
Resources valde vi att intervjua fyra personer som vi tidigare hade skuggat.
Urvalet baserades dels på de diskussioner vi förde vid de inledande
samtalen på respektive företag, dels på våra egna uppfattningar om vilka
som kunde tänkas besvara våra frågeställningar på ett tillfredsställande
sätt. Intervjuerna varade i cirka 45 till 60 minuter och ägde rum i
företagens egna lokaler.
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22..88..33  DDeellttaaggaannddee  oobbsseerrvvaattiioonneerr

Efter det att skuggning och intervjuer genomförts påbörjades nästa fas,
deltagande observationer som till stor del grundade sig på gjorda intervjuer
där intressanta aspekter togs upp. Denna renodlade typ av observationer
genomfördes alltså endast på SE Wheel & Forks. De observationer som
gjorts har delvis varit systematiskt utformade, dvs. semi-standardiserade
och utformade efter en lös mall. Att helt strukturera observationerna ger
inget utrymme för situationsanpassning vilket är en nödvändighet vid
studerandet av processer där människor är inblandade.

Det som skedde vid observationerna kan i mycket liknas vid skuggningen
med den skillnaden att vi under observerandet också ställde frågor. En
annan skillnad var också att vi i denna fas inte var bundna till en viss
person. Det som var intressant var att följa processer av
informationsöverföring. Vilken information förmedlades och hur skedde
det? Vad användes denna information till? Användes den över huvud
taget? Vad som eftersöktes var således kritiska punkter i
informationsöverförandet och om eventuella rutiner fanns/användes. Vad
vi vidare sökte var i hur stor grad kreativitet förekom i arbetet och om de
anställda på något sätt gick ”utanför ramarna”. Detta var dock något som
huvudsakligen utreddes i intervjuerna.

22..88..44  AAnnoonnyymmiisseerriinngg  aavv  ssttuuddeerraaddee  iinnddiivviiddeerr

Eftersom vi inte anser att det skulle främja undersökningen på något sätt
att redogöra för vem som sagt en viss sak eller agerat på ett visst sätt har vi
redan från början varit inställda på att anonymisera de personer som vi
observerat och intervjuat. Vi vill dock påpeka att vi i vår presentation av
empirin på vissa ställen skrivit vilken titel den svarande/observerade har.
Detta har vi försökt göra med gott omdöme och absolut inte i syfte att peka
ut någon enskild individ, utan snarare då vi ansett att det krävs för en
förståelse av vad som sagts.
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Det enda syftet som vi ser med att skriva ut namnen på personerna vore att
låta dem komma med synpunkter på sin aktuella arbetssituation, något som
vi med varm hand överlämnar till det aktuella företaget att reda ut. Vi
ämnar inte heller svara på frågor från personer inom de två företagen om
vem som sagt vad. Vi har inte skrivit denna uppsats för att reda ut
personalproblem inom företagen, utan för att använda de två fallföretagen
som exempel eftersom de passar vårt valda problemområde.

22..99  HHAANNTTEERRIINNGG  OOCCHH  TTOOLLKKNNIINNGG  AAVV  DDAATTAA

När undersökningen är avslutad är det viktigt att inte tro att arbetet med
empirin slutar där. Den insamlade empirin behöver sorteras, tolkas och
kanske framför allt analyseras. Det leder oss fram till en diskussion kring
vikten av en god datahantering.

Datahantering innefattar insamling, lagring och åtkomst till data. Tanken
är att datahanteringen ska försäkra högkvalitativ, tillgänglig data,
dokumentation av de analyser som utförts samt återanvändning av data och
de analyser som utförts efter att undersökningen avslutats. Det är viktigt,
särskilt för ovana forskare, att de har klart för sig vad den valda metoden
för datainsamling kan komma att betyda för undersökningen. (Huberman
& Miles, 1994:428-429)

Redan vid fältanteckningarna sker den första tolkningen eftersom det är
omöjligt att registrera allt som sker vid observationstillfället (Porsander,
2000:78). Trots det är insamlat material inte direkt användbart för analys,
utan kräver alltid någon form av genomarbete (Huberman & Miles,
1994:430). Huberman & Miles (1994:429) identifierar tre underprocesser
till analys av data: reducering av data, för att inte samla in för mycket
och/eller icke relevant data; framställning/sammanställning av data, för att
göra den mer överskådlig; samt arbete med slutsatser ur datan, vilken
metod som ska användas för att dra slutsatser. Lagring av data är en viktig
aspekt att ta hänsyn till i datahanteringen. För att kunna genomföra
analyser av datan behöver den vara ordnad på ett sätt som främjar analys
(Ibid. 430).
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Problem att dra slutsatser utifrån insamlad data bottnar ofta i något av
följande: för mycket data; observationer som inte speglar det vardagliga i
fallen, extrema händelser eller felaktiga förstaintryck; övertolkning av
vissa data; skeenden eller karakteristika hos flera av eller alla fallen tolkas
felaktigt som korrelationer eller till och med kausaliteter; låg tillförlitlighet
hos vissa källor. (Ibid. 437)

22..99..11  AAtttt  ggåå  ffrråånn  oobbsseerrvvaattiioonn  ttiillll  tteexxtt

Att beskriva en process i text är att frysa processen till en struktur. Det är
viktigt att vara medveten om detta, eftersom det är en skillnad mellan det
som var tänkt att fångas och det som skrevs ner (Porsander, 2000). Bilder
och beskrivningar av situationer som uppstått under undersökningens gång
är inte alltid mer ”realistiska” än skrivna ord. De är även de resultat av
tolkningar och förvanskningar (Huberman & Miles, 1994:430).

”Det verkar inte finnas en enda ordning att beskriva, lika lite
som att det helt skulle saknas ordning.”
(Porsander, 2000:61)

Porsander menar istället att det finns många ordningar som på olika sätt är
kopplade till varandra. Det ökar risken att reducera och abstrahera en
komplex tillvaro. En metod för att undvika en reducering är att använda
språket för att berätta historier, metaforer och dylikt. (Porsander, 2000)

För att hantera denna problematik har vi försökt att beskriva händelser som
vi ansett viktiga att återge på ett så utförligt och objektivt sätt som är
rimligt inom ramen för en uppsats som denna. Det är givetvis möjligt att
om andra personer kunnat observera detsamma som vi gjort så skulle de
kommit fram till andra tolkningar av situationerna och möjligtvis ansett
andra situationer än de som vi valt att redogöra för mer intressanta. Det
innebär att läsaren av uppsatsen tvingas lita på att de observationer som vi
gjort och den beskrivning av desamma som vi presenterar.
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Vi är dock av den åsikten att detta problem existerar vid alla studier inom
samhällsvetenskaperna och att det enda sätt att handskas med problemet,
om man inte litar på vårt omdöme, är att själv genomföra en undersökning
inom samma område och se vad man själv kommer fram till.

22..1100  DDEENN  VVAALLDDAA  MMEETTOODDEENNSS  LLÄÄMMPPLLIIGGHHEETT

22..1100..11  VVeetteennsskkaappeennss  hheelliiggaa  ttrreeeenniigghheett

I dagens vetenskap har tre begrepp fått ”helig” status. Dessa är reliabilitet,
validitet och generaliserbarhet. Denna helighet gör att vissa positivistiska
drag kan kopplas till denna, men ur en kvalitativ forskningssynpunkt kan
dessa begrepp avmystifieras och ges en mer alldaglig innebörd. Begrepp
som giltighet, pålitlighet, trovärdighet och konfirmerbarhet kan likväl
användas. (Kvale, 1997)

Kritik mot kvalitativa forskningsintervjuer kan låta; ”resultaten är inte
tillförlitliga, de har skapats genom ledande frågor”; ”intervjuresultaten kan
inte generaliseras, för få personer har intervjuats” och ”resultaten är
ogiltiga då de bygger på subjektiva bedömningar”. Hanterandet av dessa
möjliga fallgropar sker främst genom en medvetenhet hos forskarna samt
att den vetenskapssyn som finns i bakgrunden för studierna tydliggörs.
Den abduktionistiska ansats vi använt oss av är också en väg att stärka de
resonemang som förs (Alvesson & Sköldberg, 1994). Vi hoppas att detta
framgår av de diskussioner som förts i detta kapitel.
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33  TTEEOORREETTIISSKK  BBAAKKGGRRUUNNDD
I den teoretiska bakgrunden presenteras de teorier vi inledningsvis valt ut
för vårt problem samt teorier som vi under studiens gång lagt till för att
öka förståelsen för det aktuella problemet. Vi vill göra klart för läsaren att
de olika avsnitt som tas upp i detta kapitel inte på något sätt kan sägas vara
uttömmande inom respektive teoriområde. Vi avser inte i detta kapitel
delta i någon debatt inom respektive teorifält, utan har valt ut teorier som
vi anser hjälper oss att undersöka vårt aktuella problem. De teorier som
valts ut har valts för att vi anser att de på ett bra sätt belyser vårt problem. I
modellen nedan visas hur de olika avsnitten i den teoretiska bakgrunden
förhåller sig till varandra. Som modellen visar har styrning och struktur en
påverkan på information, lärande och kreativitet, vilka har starka
kopplingar till organisationens och medarbetarnas kunskap.

Figur 2 Den teoretiska bakgrundens beståndsdelar och deras inbördes
förhållanden

KKKUUUNNNSSSKKKAAAPPP
IINNFFOORRMMAATTIIOONN

LLÄÄRRAANNDDEE KKRREEAATTIIVVIITTEETT

SSTTYYRRNNIINNGG

SSTTRRUUKKTTUURR
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33..11  KKUUNNSSKKAAPP  SSOOMM  EENN  RREESSUURRSS

Denna inledande del är ämnad att styra in de följande delarna av den
teoretiska bakgrunden mot ett fokus på organisationsmedlemmarnas (och
för den delen organisationens) kunskap som en resurs. Vi anser att det
resonemang som förs i denna del är nödvändigt för att läsaren skall få en
förståelse för varför det för organisationernas skull är viktigt att fundera
och agera kring de faktorer som vi tog upp i problemdiskussionen.
Kunskap är ett återkommande tema i de avsnitt som följer och utgör
grunden till många av de resonemang som förs.

Gherardi (2000) ser kunskap som en fristående enhet, vilket följande citat
visar:

”As if it were food or money [..] knowledge exists prior to and
independent from the knowing subject, who creates no
knowledge in the act of appropriation. That is, the production,
circulation and consumption of knowledge are viewed as
autonomous activities.”
(Gherardi, 2000:212)

The knowledge management approach ser kunskap som en synonym till
information ”inbyggd” i produkter, tjänster och system. Kunskap ses som
en vara (tillgång) i och med att den kan stå under medveten kontroll av
organisationen (management). Vidare menar Gherardi att operationell
kunskap i organisationer är tyst och att organisationens rutiner är bärare av
den kunskapen. Något som dessutom kännetecknar kunskap är att den kan
överföras utan att förändras. Det senare möjliggör att aktiviteter kan
formas till rutiner eftersom kunskapen är oberoende av organisationens
medlemmar. Kunskapen kan dock utgöra ett hinder (core rigidities) för
lärprocessen i organisationen genom ett beroende av spridningsvägarna.
(Gherardi, 2000:213)
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Den resursbaserade teorin hävdar i sin tur att resurser måste vara
värdefulla, sällsynta, oimiterbara och sakna substitut för att skapa
konkurrensfördelar. Det är oimiterbarheten som är kärnan i resursbaserad
teori då det är den som är central i förklaringen till uthålligheten av
konkurrensfördelarna. (King & Zeithaml, 2001)

Vidare betonar den resursbaserade teorin den stora betydelsen av interna
resurser för uthållig konkurrensfördel. Resonemanget grundar sig på att ett
företags prestation är en funktion av hur väl ledare bygger sina
organisationer kring de resurser som har ovanstående attribut (Barney,
1991). En förklaring till vad det är som gör resurser svårimiterbara är de i
företagen inbördes förhållandena – dvs. vad det är som sammanbinder ett
företags resurser och dess konkurrensstyrka (Barney, 1991). Det är de
svårtydbara förhållandena som skyddar resurserna från imitation (Barney,
1991).

Att det är fördelaktigt för företaget med svårtolkade förhållanden framgår
då det är svårt att imitera ett framgångsrikt företags resurser. Det finns
dock ett aber med detta. Svårigheter att tolka utifrån kan även innebära
svårigheter att tolka och förstå inne i företaget, något som kan betyda att
begränsningar sätts upp vad gäller faktorernas mobilitet och ledningens
förmåga att skapa och behålla konkurrensfördelarna (Reed & DeFillippi,
1990).

Risker förenade med svårigheter att tyda samband är främst förknippade
med kunskapsbaserade resurser. Till skillnad från fysiska tillgångar är
kompetenser avkastningsökande resurser som förlorar värde om de inte
används och delas (Prahalad & Hamel, 1998). Ledare måste ha förståelse
för dessa kritiska resurser för att kunna göra strategiska beslut som
utvecklar, integrerar och nyttjar kompetenser för skapandet av
konkurrensfördelar (King & Zeithaml, 2001).

Reed och DeFillippi framför problematiken så här; ”där tvetydigheten är så
stor att ledare inte förstår de företagsinterna sambanden, eller om
resurserna är icke-mobila, kan det bli omöjligt att nyttja kompetenser för
att skapa fördelar” (Reed & DeFillippi, 1990: 90–91).
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Gherardi (2000:215) menar att organisationer är system av handlande som
existerar i en värld av tyst kunskap. Tyst kunskap som när den ”fungerar”
inte får oss att reflektera över den, men som kräver reflektion om något
visar sig gå snett. Ur den resursbaserade teorin kan utläsas att tyst kunskap
(tacit knowledge) och ett företags kultur är två av de svårtydbara
aspekterna som ökar kompetensens potential att skapa konkurrensfördelar
(Reed & DeFillippi, 1990). Med tyst kunskap menas kunskap som finns
hos organisationsmedlemmarna, men som är okodad (icke nedskriven eller
uttalad) och svår att sprida. Den tysta kunskapen är svår att sätta ord på
eftersom den uttrycks i handling (Choo, 1998:111). Tyst kunskap är
således dunkel och därför mer svårimiterbar än uttalad kunskap (Reed &
DeFillippi, 1990). Följden blir att den tysta kunskapen sätter gränser för ex
post konkurrens (Peteraf, 1993).

Skapande av kunskap kan uppnås genom förståelse av den synergistiska
relationen mellan tyst och uttalad kunskap i organisationen och genom
skapandet av processer som skapar ny kunskap genom att ombilda tyst
kunskap till uttalad kunskap. Organisationer bör vara skickliga på att
omvandla personlig, tyst kunskap till uttalad kunskap för att skapa
innovation och utveckla nya produkter. (Choo,1998:8)

Så länge som kunskap förblir bunden till individer i en organisation kan
inte organisationen använda det fulla värdet av expertisen. Å andra sidan
kan en formalisering av kunskapen hämma lärande och kreativitet.
Exempelvis en konsultfirma vars anställda flyttar sig mellan olika klienter
och hjälper dem att lösa vissa problem. Med tiden utvecklar konsulten en
insikt i vad klienter inom ett visst segment efterfrågar. Denna kunskap är
oerhört viktig för konsultföretagets framgång, men den är samtidigt svår
att göra explicit och gemensam. (Choo,1998:105-106)
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33..22  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  II  OORRGGAANNIISSAATTIIOONNEERR

”Information behövs dels för att kunna utöva ett
beslutsinflytande i kommittéer och andra representativa organ,
dels för att utöva självbestämmande över sitt eget arbete, den
egna arbetsprocessen. Moderna arbetsprocesser ställer också
krav på ökad kunskap hos de anställda, vilket i sin tur ställer
krav på ökad information”.
(Strid, 1999:21)

33..22..11  IInnffoorrmmaattiioonneennss  ssyyffttee

En fråga som Choo (1998:1ff) ställer sig är ”hur används information i
organisationer?” Som ett svar på frågan presenteras tre arenor som präglar
tänkandet i management och organisationsteorin idag. Skapandet och
användandet av den information som här åsyftas avgör en organisations
förmåga att växa och anpassa sig. Nedan presenteras de tre arenorna.

• Organisationer använder information för att ge mening åt
förändringar och utveckling i den externa miljön.
Marknadskrafter och dynamik avgör företagens prestation.
Aspekter att ta hänsyn till är legala, sociala och publika normer.
Det kritiska förhållandet mellan organisation och omvärld gör
att en ständig beredskap krävs.

• Information används i utvärderande syfte när beslut skall fattas
i organisationer. I teorin talas om den rationella beslutsfattaren
som har tillgång till och förstår all information som finns. I
praktiken är detta rationella agerande begränsat av flera
aspekter, bland annat ofullständig information. Trots dessa
begränsningar är det viktigt att organisationen framstår som
rationell – både för intern och extern legitimitet.

• Den för uppsatsen viktiga arenan är den där information skapas,
organiseras och processas i syfte att generera ny kunskap –
organisatoriskt lärande. Ny kunskap möjliggör skapandet av
nya förmågor, design av nya produkter och tjänster samt en
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förbättring av organisatoriska processer. Skapandet och
användandet av kunskap är en speciell organisatorisk utmaning.
Ett hinder för lärande som finns är organisationers oförmåga att
”avläsa” det förgångna – att ifrågasätta tidigare normer och
processer.

De tre arenorna för information som presenterats är starkt sammanlänkade
och nödvändiga att förstå i sin kontext för att en holistisk bild skall kunna
ges åt organisationen och informationens betydelse.

Alla tre typer av informationsnyttjande inbegriper dynamiska och sociala
processer som ständigt skapar och återskapar mening, kunskap och
agerande. Organisationer som på ett bra sätt integrerar ovanstående kan
beskrivas som en ”vetande” organisation. Den vetande organisationen
innehar information och kunskap som skapar en speciell fördel som tillåter
dem att manövrera med intelligens, kreativitet och listighet. Genom ett bra
användande och styrande av informationsresurser och processer är det
möjligt för den vetande organisationen att;

• anpassa sig i rätt tid och på rätt sätt till förändringar i
omvärlden,

• skapa fortlöpande organisatoriskt lärande, inkluderat avlärande,
• nyttja kunskapen och expertisen hos medlemmarna i syfte att

skapa innovativitet och kreativitet,
• samt fokusera förståelsen och kunskapen på resonerat

beslutsfattande.
     (Choo, 1998:4-5)

Resultatet av användandet av information är/bör vara en ändring av en
individs kunskap och/eller kapacitet att agera. Användandet av information
innebär att ett urval och processande av information görs i syfte att svara
på frågor, lösa ett problem, fatta ett beslut, förhandla om position eller
förstå en situation. Vilken information som väljs för ändamålet beror på
den av individerna uppfattade relevansen. (Choo, 1998:4ff)
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I skapandet av kunskap uppstår informationsbehov pga. brister i
organisationens nuvarande kunskap, förståelse eller förmågor. Sådana
brister kan hindra organisationens förmåga att lösa problem eller att ta
tillvara på en uppkommen möjlighet. (Choo, 1998:139)

33..22..22  AAnnvväännddaannddeett  aavv  iinnffoorrmmaattiioonn

Choo (1998:57) med referens till Taylor (1991) visar genom indelning i
klasser av informationsnyttjande vilka användningsområden för
information som finns. Dessa klasser är på intet sätt skilda från varandra.
De bör snarare (i många fall) ses som av varandra beroende.

• Upplysande: Information används för att skapa en kontext eller
för att skapa mening i en situation. Informationen skall svara på
frågor som; finns det liknande situationer och vilka är de?

• Problemförståelse: En utveckling av ovanstående. Det handlar
om att förstå ett problem bättre.

• Instrumentalt: Information kan användas till att förklara vad
och hur uppgifter skall utföras. I detta fall är information
detsamma som instruktion.

• Faktabaserad: Information fungerar även som fastställande av
fakta i ett fenomen eller situation. En beskrivning av
verkligheten således. Denna typ av information är beroende av
perceptionen hos individerna och tillgänglig information.

• Fastställande: Information nyttjas i syfte att verifiera annan
information

• Prognostiserande: Att försöka förutse vad som kommer att
hända i framtiden.

• Motiverande: Att hålla personal inblandade och leda dem i rätt
riktning.

• Personligt eller politiskt: Skapande av relationer och
statushöjningar, rykten samt personlig utveckling.
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Även Strid (1999:42) framhäver betydelsen av information som skapande
av engagemang och deltagande i organisationen. För detta krävs
kunskapsinformation. Med detta menas att det är viktigt för de anställda att
veta vad som sker och varför.

Spridandet av information i en organisation kan ytterligare ges vikt åt då
organisationens ansikte utåt beror mycket av detta. Det är viktigt att
ansiktet uppfattas som enhetligt och att motstridiga uppgifter om
exempelvis det som säljs ej kommer ut. (Strid, 1999:31)

Att skapa en organisation i vilken informationshanteringen fungerar är
förstås viktigt. Ur ett besluts – handlingsperspektiv framhäver Mintzberg
(1983a:114ff) betydelsen av organisationens uppbyggnad samt de olika
delarnas (personernas och avdelningarnas) betydelse. Det som Mintzberg
menar är att en VD (grundare) ej kan göra allt i en organisation och att
denne måste organisera sig själv och andra (Mintzberg, 1983a:114, Strid,
1999:25). I praktiken innebär det ofta att ansvar och befogenheter vad
gäller beslut och handling delegeras till andra än VD:n själv. Delegering
och decentralisering är något som ställer höga krav på spridningen av
informationen och dess innehåll (Strid, 1999:21).

33..22..33  IITT  ––  eetttt  vveerrkkttyygg  fföörr  hhaanntteerriinngg  aavv  iinnffoorrmmaattiioonn

Att använda den moderna tekniken för informationsöverförande är idag allt
vanligare. Med den moderna tekniken avses här datorer och det som
möjliggörs genom dessa. De flesta menar att det är bra med IT i
organisationen och Strid (1999:86) presenterar några av de fördelar som
finns.

• Snabbhet
• Pris
• Samtidighet
• Smidig arkivering
• Möjlighet att skicka filer
• Rumsoberoende
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• Kvalitet
• Tidsoberoende

Viktigt att poängtera är att dessa fördelar endast gäller sändaren. För
mottagaren gäller endast fyra; snabbhet, smidig arkivering, rumsoberoende
och kvalitet.

Nackdelarna med IT är flera. En är informationsöverflöd genom
exempelvis extremt mycket e-post. En annan är att de personliga
kontakterna minskar. IT skall ses som en hjälp för organisationer att
förmedla information, men det måste sättas i relation till övriga
överföringssätt som ibland kan vara att föredra. (Strid, 1999:87)

33..33  SSTTYYRRNNIINNGG  OOCCHH  KKOONNTTRROOLLLL

Denna del av den teoretiska bakgrunden behandlar till stor del ledningens
roll i organisationen. Vad det handlar om är att styra och kontrollera de
anställda så att de handlar efter organisationens bästa och de mål som
organisationen satt upp. Resonemangen i detta avsnitt bygger helt på två
böcker av Henry Mintzberg: Power in and Around Organizations (1983a)
och Structure in Fives: Designing Effective Organizations (1983b).

Vad skapandet av en organisation innebär (i kombination med delegering
av beslut och handling) är bland annat att kontrollproblem uppstår. Hur
kan ledningen kontrollera att de anställda agerar efter målen och för
företagets bästa? Tre olika kontrollsystem presenteras nedan som
alternativa eller kombinerade metoder att kontrollera. (Mintzberg,
1983a:116ff)

• Det personliga kontrollsystemet: VD och övriga ledare styr och
kontrollerar genom direkt övervakning, direkta order,
granskning av beslut och allokering av resurser.

• Det byråkratiska kontrollsystemet: med vilket styrning och
kontroll sker genom uppsättandet av standards. Standards som
kan beröra arbetet i sig, arbetsbeskrivningar, regler osv..
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• Det ideologiska systemet: baseras på traditioner, myter och
berättelser om organisationen som fungerar som
sammanbindande krafter. Genom att ta del av dessa kan
individer identifiera sig med organisationen och varandra – och
därmed skapas lojalitet mot organisationen och dess mål.

Standardisering är ett sätt att koordinera arbetet utan användning av direkt
övervakning (Mintzberg, 1983b:5). Två metoder att koordinera via
standardisering är: standardisering av arbetsprocesserna när arbetet är klart
specificerat, programmerat; standardisering av output när resultatet av
arbetet, såsom produktens dimensioner, är specificerat (Ibid:5-6).
Standardisering av arbetsprocesserna sker oftast i den operativa kärnan. I
vilken utsträckning beror på den typ av arbete som utförs i organisationen
(Ibid:12). Det kan dock sägas att ju högre grad av standardisering, desto
större kan de olika enheterna vara i organisationen eftersom direkt
övervakning (ledning) inte behövs i så stor utsträckning (Mintzberg,
1983b:66).

När arbetet i organisationen blir mer komplicerat tenderar arbetet att bli
mer standardiserat, fram till en punkt då arbetet är så invecklat att
personalen sinsemellan måste anpassa processerna för att de ska kunna
genomföras på ett tillfredsställande sätt. Vid enklare arbetsuppgifter
tenderar företag att enbart standardisera arbetsprocesserna. När uppgifterna
blir krångligare att utföra standardiseras outputen eller, om det inte är
möjligt, den utbildning (färdigheter) som personalen behöver för att utföra
uppgifterna. (Mintzberg, 1983b:7)

De som oftast utvecklar och formar standards för organisationen är
analytikerna i teknostrukturen. Själva använder de sig oftast av
gemensamma överenskommelser för att styra sitt arbete. (Mintzberg,
1983b:15)

Eftersom personalen i stödfunktionerna ofta är starkt specialiserade
används standardisering som den främsta koordinationsmekanismen för att
säkerställa att deras arbete utförs enligt önskemål (Mintzberg, 1983b:17).
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I takt med att organisationen växer och blir mer komplicerad ökar behovet
av att sprida besluten i organisationen. En decentralisering blir nödvändig
därför att alla beslut inte kan förstås (utföras) på ett ställe, i en persons
huvud. Dessutom möjliggör decentralisering att organisationen kan reagera
snabbare på förändringar i omvärlden. Decentralisering fungerar även som
motivationshöjare. (Mintzberg, 1983b:96-97)

När organisationen har behov av specialiserad kunskap erhåller experterna
inom det området stor informell makt över besluten (Mintzberg,
1983b:108). Det beror helt enkelt på att verksamheten är för komplex för
att en eller ett fåtal personer ska kunna fatta riktiga beslut inom varje
område. Resonemanget leder till följande slutsats: Ju mer professionell en
organisation är, desto mer decentraliserad är den (Ibid:110).

Utbildning och formalisering av beteenden kan fungera som substitut för
koordinering (Mintzberg, 1983b:43). En formalisering av beteenden
tenderar att centralisera besluten inom organisationen medan utbildning
och indoktrinering har dock motsatt effekt (Ibid:116).
Beteendeformalisering är vanligast i den operativa kärnan (Ibid:38).

Nedan presenteras fyra sätt genom vilka beteendet hos de anställda kan
kontrolleras och styras (utveckling av det personliga kontrollsystemet
ovan) (Mintzberg, 1983a:142ff). För diskussion kring det byråkratiska
systemet se avsnitt 3.5, ”Strukturens påverkan och betydelse”.

• Direkta order: Ledaren säger till medarbetaren exakt vad som
skall göras. Med andra ord fattar ledaren besluten och
medarbetaren utför handlingen.

• Fastställande av ramar: Istället för direkta order kan ledaren
sätta upp ramar inom vilka de anställda får agera.
Beslutsfattandet delegeras men de riktlinjer som finns fungerar
som kontrollmekanism. Den underställdes frihet i agerandet
begränsas därmed.

• Granskning av beslut: En ledare kan ge den anställde
befogenhet att fatta beslut, men sedan själv ha rätten att granska
detta beslut innan det leder till handling. Friheten hos den
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anställde blir därför något större, men med risken att ledaren
stoppar eller modifierar beslutet.

• Allokering av resurser: Genom tilldelandet av resurser kan
ledaren också begränsa medarbetarens utrymme i
beslutsfattande och handling.

En ytterligare kontrollmekanism som finns är spridandet eller
”ickespridandet” av information. Genom att begränsa vilken
information som förmedlas kan i viss mån både personen och
situationen kontrolleras. (Strid, 1999:45)

Informationsverksamhetens kortsiktiga mål måste följa de långsiktiga
målen som i sin tur följer verksamhetens övergripande mål. Genom
detta kan aktiviteter säkerställas så att de följer verksamhetens syfte.
Det korta bygger upp det långa. Informationen blir ett strategiskt
instrument (Larsson, 1993:17). Den ska bidra till att skapa relationer
till olika målgrupper – att den bild de har av verksamheten
överensstämmer med den profil verksamheten verkligen har (Larsson,
1993:55).

Mycket av den information som en organisation får ta del av är
störande och insinuerande. För att bli strategisk måste information
omvandlas till förståelse och kunskap som kan leda till handlingar.
Att omvandla information till lärande, insikt och engagemang för
handling är målet med informationsstyrning. Vad det handlar om är
att använda organisationens kultur, tolkning av organisationens syfte
och agenda, och dess regler, rutiner och roller på bästa sätt. Den
vetande organisationen är bra på att nyttja sina informationsresurser
och förmågor – omvandla information till förståelse och insikt.
(Choo, 1998:260-261)
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33..44  LLÄÄRRAANNDDEE  IINNOOMM  OORRGGAANNIISSAATTIIOONNEERR

Att lärande är viktigt inom organisationer är nog ingen överraskning för
någon. Denna del syftar till att skapa en förståelse för några sätt att
resonera kring lärande i organisationer. Hur det skapas, vad det innebär
och hur det är kopplat till information, kunskap och kreativitet.

Begreppet lärande organisation har blivit definierat och expanderat av
många författare. Vissa betonar adaptivt lärande medan de flesta betonar
nödvändigheten att involvera alla anställda i av varandra beroende,
samarbetskaraktäriserade, innovativa aktiviteter som förhöjer förmågan
hos organisationer att överleva och vara framgångsrika (Armstrong,
2000:355). En sådan organisation kan beskrivas som att den ”kontinuerligt
expanderar kapaciteten att skapa dess framtid” (Senge, 1990:14)

Att ständigt lära och förändra i en organisation försvagar bandet mellan
anställd och arbetsgivare. Att ledare vill förändra på grund av yttre tryck är
förståeligt men det kan leda till att de anställda upplever att de blivit
svikna. I sådana situationer kan det bli svårt för företaget att skapa en miljö
som främjar lärande eller underhåller detsamma. (Armstrong, 2000:356)

Är motivet till skapandet av en lärande organisation en önskan om att
skapa en gemenskap, att erbjuda anställda möjligheter att nära deras
potential, eller är motivet att stärka företagets ställning i konkurrensen för
att undvika utslagning? Frågor som dessa är viktiga att ställa för att kunna
utröna vad det är som företagen egentligen gör eller eftersträvar.
(Armstrong, 2000:357)

Föreställningen om att det finns ett samband mellan en organisations
prestation, organisationens intelligens och organisatoriskt lärande har
länge dominerat teorier om lärande organisationer (Brunsson, 1998:421).
Organisationer lär för att kunna anpassa sig till förändrade förutsättningar
(single-loop learning), eller för att kunna ändra strategier eller normer för
effektivitet (double-loop learning). Det som har ansetts vara ett kriterium
för ett företags framgång har varit effektiviteten, vilket leder till att
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organisationer bör lära för att förbättra densamma (Argyris & Schön,
1978).

Teorier om lärande organisationer verkar enligt Brunsson (1998:422) vara
baserade på följande resonemang:

• Förändring är detsamma som förbättring. Organisationer behöver
antingen förbättra sig eller tror att de måste förbättra sig.

• Lärande hjälper organisationer att förändra, eller att tro att de
förändrar.

• Lärande får därför anses fördelaktigt för organisationer.
Avlärande (bortträngandet av gammal kunskap för att ge plats
för ny) hjälper organisationer att lära.

Brunsson menar att processer är en del av organisationens minne - ett
resultat av organisatoriskt lärande. Organisationer ”minns” vad de har lärt
sig genom att använda sig av processer och anpassa arbetet till dessa.
Eftersom processer upprepas regelbundet, är de inte lätta att byta ut eller
ersätta med andra. (Brunsson, 1998:431)

33..44..11  CCoommmmuunniittiieess  ooff  PPrraaccttiiccee  oocchh  SSoocciiaall  LLeeaarrnniinngg  SSyysstteemmss

”In this sense, knowing is an act of participation in complex ‘social
learning systems’”.
(Wenger, 2000:226)

Kompetens och erfarenhet kan ha olika relationer – från väldigt
sammanfogade till vitt skilda. Det ena kan skapa det andra, även om det
inte alltid är en enkelriktad process. När de två möts sker en process som
skapar lärande. Lärande är då ett samspel mellan kompetens och personliga
erfarenheter. Det är ett dynamiskt förhållande mellan människor och de
social learning systems i vilka de deltar. Det är en samverkan mellan
personlig förändring och utveckling av de sociala strukturerna. (Wenger,
2000:227)
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För att möjliggöra lärande inom organisationen krävs att medlemmarna
känner tillhörighet. Tre sätt att känna tillhörighet är enligt Wenger
(2000:227-228):

• Engagemang: Genom vårt engagemang för andra formas vår
erfarenhet av vilka vi är. Vi lär oss vad vi kan göra och hur
andra svarar på våra handlingar.

• Fantasi: Genom fantasin kan vi skapa oss bilder av
verkligheten och oss själva trots att vi inte vet med säkerhet hur
den ser ut eftersom vi inte sett det med egna ögon (ex. jorden är
rund). Det hjälper oss att reflektera över vår situation och
undersöka möjligheter. Fantasin är viktig för vår självbild och
vår delaktighet i den sociala världen.

• Inriktning: Se till att våra handlingar är i enlighet med
processerna så att de kan vara effektiva när vi inte deltar. Det
handlar här om en koordinering av perspektiv, tolkningar och
handlingar för att nå högre mål.

Dessa tre sätt bidrar alla till att forma social learning systems personliga
identiteter. De samexisterar och alla social learning systems inkluderar
dem i viss grad i olika kombinationer. I vilken grad de är delar av systemet
bestämmer hur systemet ser ut. Ett land bygger mycket av sin identitet på
fantasin, eftersom det är svårt att känna tillhörighet med alla människor i
ett land utan hjälp av fantasin. (Wenger, 2000:228)

Communities of practice (arbetsgrupper) fastställer kompetens genom en
kombination av tre element. Medlemmarna behöver känna att de bidrar till
gruppen samt att de har ett behov av att veta vad gruppen står för (joint
enterprise). Vidare bygger samarbete på gemensamma normer och
värderingar, vilket skapar en känsla av tillhörighet (mutuality). Till sist
behöver gruppen gemensamma resurser, t.ex. språk, rutiner, artefakter,
verktyg m.m. (shared repertoire). (Wenger, 2000:229)



Att skapa en miljö för lärande och kreativitet

42

33..44..22  LLäärraannddee  öövveerr  ggrräännsseerr

Varför har gränser betydelse?
Det finns två skäl till varför gränser är betydelsefulla för learning systems.
De sammanfogar communities och skapar i sig möjligheter för lärande.
Gränser gör att gruppen exponeras för främmande kompetens. Det skapas
en spänning mellan erfarenhet och kompetens. Det är viktigt för lärandet
att det inte är för stora, men inte heller för små, gap mellan kompetens och
erfarenhet. (Wenger, 2000:233)

I social learning systems fungerar communities och deras gränser som
komplement till varandra. Expertis kräver likheter mellan erfarenhet och
kompetens, medan innovativt lärande kräver skillnader. Potentialen för
lärande ligger i en konfiguration mellan kärnaktiviteterna och aktiva
processer vid gränserna. (Wenger, 2000:233)

För att de spänningar som är nödvändiga mellan gränser och de inre
aktiviteterna ska leda till lärande och innovation krävs att vissa kriterier
uppfylls (Wenger, 2000:234):

• Koordination. Det krävs ett visst mått av standardisering av
aktiviteter och processer för att det gränsöverskridande arbetet
ska bli effektivt.

• Genomskinlighet. Förutom en koordination av processer,
aktiviteter m.m. krävs att de olika communities förstår
varandra. Det räcker inte att ha gemensamma processer om de
olika grupperna inte förstår vad en viss output skall användas
till och hur den skall användas. Därför krävs det att den output
som sprids över gränserna kan förstås av de andra grupperna.

• Förhandlingar. Med detta menas att det måste ske en
tvåvägskommunikation mellan grupperna för att nå ett så bra
resultat som möjligt. Resultatet kan nå högre höjder om alla kan
vara delaktiga och ge sina kommentarer som eventuellt skulle
kunna förbättra produkten.
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Gränsobjekt
Vissa objekt har ett värde just för att de fungerar som en kontakt mellan
olika yrkesgrupper. De objekten kan ta olika form (Wenger, 2000:236):

• Artefakter, som verktyg, dokument eller modeller.
• Diskurser: Ett gemensamt språk är av största vikt för

kommunikation över gränserna.
• Processer: Gemensamma processer, med rutiner och

procedurer, ökar möjligheten till koordination över gränserna.

Projekt mellan discipliner
I många organisationer genomförs projekt med deltagare från flera olika
yrkesgrupper (discipliner) som utnyttjar de olika kompetenser som finns i
grupperna för att nå resultat som inte hade varit möjliga i en heterogen
grupp. Arbete i projekt samtidigt med arbete i ”communities of practice”
skapar förutsättningar för ”learning loops”. Genom att kunskap sprids över
gränserna, tack vare projekten, fortgår cykeln så länge ny kunskap kommer
in i projekten. (Wenger, 2000:237)

Blackler, Crump & McDonald har genomfört en undersökning där de kom
fram till att användande av klara gränser för arbetsområden begränsade
effektiviteten i arbetet, de anställda lyckades bättre när de fick möjlighet
att kommunicera över gränserna, mellan de olika activity systems som
existerade i företaget (Blackler, Crump & McDonald, 2000:278). Det
viktiga här är således att gränserna inte bör vara för strikta, då det kan
hämma företagets verksamhet och dess utveckling.

33..44..33  FFlleexxiibbllaa  iinnlläärrnniinnggssssyysstteemm  oocchh  oorrggaanniissaattiioonnssssttrruukkttuurreerr

Ur två japanska författares (Nonaka & Takeuchi) synvinkel har
västerländska organisationer dåliga förutsättningar att skapa ett innovativt
klimat. Detta för att det rationalistiska sätt att tänka som västerländska
ledare har passar dåligt ihop med det dynamiska i kreativa lärprocesser.
Utifrån detta påstående samt flera andra rörande kunskap i organisationer
har Hernes (1999) fört en diskussion.
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Diskussionen rör lärande i organisationer och detta kopplas sedan till
organisationers utformning och styrandet av dessa. Budskapet som Hernes
vill framföra är att moderna organisationer skall ta tillvara på människors
instinkter och tysta kunskap (den engelska termen tacit knowledge).
Kunskap är något som skall skapas gemensamt av organisationens
medlemmar och produceras av särskilda omständigheter. Det handlar om
att organisatoriska strukturer och system bör vara anpassade till
medlemmarnas naturliga inlärningssätt, vilket i sin tur innebär att lärandet
blir en del av det organisatoriska handlandet. (Hernes, 1999)

En aspekt som är intressant att studera närmare i kopplingen
organisationsstruktur och lärande är hur kunskap sprids i en organisation
och hur organisationer ser ut och styrs idag. Enligt Hernes säger den
moderna principen gällande flexibla inlärningssystem att kunskap skall/bör
förmedlas horisontalt i organisationen. Detta ställs sedan mot det faktum
att många organisationer är strukturerade enligt vertikala normer.

I en koppling till resonemanget ovan så kan det utläsas att en vertikal
struktur inte främjar lärandet så att det blir en del av det organisatoriska
handlandet. Den vertikala strukturen innebär att informations- och
kontaktvägarna begränsas av den hierarkiska strukturen och att många
möjligheter till delande av kunskap därmed går förlorade. I organisationen
uppstår en spänning grundad på de behov av kunskap som finns och de
resurser som finns tillgängliga för ändamålet. (Hernes, 1999)

I en analys av vad som ligger bakom utformandet av organisationer kan,
enligt Hernes, ledarnas tolkningsscheman eller kognitiva struktur
identifieras. Det är således ledarna och deras uppfattning om struktur och
styrning som avgör organisationens utseende. Den kognitiva struktur som
ledare (och människor i övrigt har) är mycket svår att ändra och det krävs
ofta mycket tid till detta. (Hernes, 1999)

Kopplat till ovanstående resonemang blir följden att ett införande av ett
nytt inlärningssystem blir väldigt kortlivat om det inte passar in i de
kognitiva strukturer som finns hos medlemmarna i organisationen, om inte
det sker något revolutionerande i det övergripande sättet att organisera.



- En balansgång i företagets styrning och struktur

45

Vad diskussionen visar är att det inte alltid är bra att imitera andra till
synes framgångsrika organisationer. En slutsats som kan dras är att istället
för att imitera vad som tycks vara bra så behövs en utvärdering av de egna
systemen för lärande kopplat till organisationens utseende och vad som är
naturligt för medlemmarna. (Hernes, 1999)

33..55  SSTTRRUUKKTTUURREENNSS  PPÅÅVVEERRKKAANN  OOCCHH  BBEETTYYDDEELLSSEE

Att organisationens struktur påverkar hur verksamheten bedrivs är en
självklarhet, men här försöker vi visa på hur denna påverkan sker samt
hur organisationen kan använda sig av strukturen för att förbättra
verksamheten. Vi fokuserar i huvudsak på de fenomen som är aktuella i
vår undersökning. Vilka dessa är hoppas vi framgår både här och i vår
problemdiskussion.

Hur en organisation är uppbyggd kan oftast avläsas i ett
organisationsschema – en modell eller förenkling av verkligheten. Av
denna framgår personers formella status och förhållande till andra
personer. Genom studerandet av schemat kan arbetsfördelningen,
beslutsfördelningen och formella kommunikationsvägar urskiljas. (Strid,
1999:23)

Placerandet av människor i en struktur innebär att deras beteende skall
vara planerat och förutsägbart. Organisationen skall vara beroende av
funktioner och inte personer. Informationens roll reduceras till rutiner och
tekniker. ”Vi gör som vi alltid har gjort”. Detta är något som endast
fungerar i en stabil omvärld där kraven på förändring är låga.

Nu är sällan omvärlden sådan och i och med att kompetensen hos de
anställda (oftast) ständigt ökar, finner sig inte personer i att endast vara en
ruta på ett papper. Dessa krav bemöts genom skapandet av nya
organisationsstrukturer, formella som informella. Det som sätts främst är
tillvaratagandet av flexibilitet, snabbhet och tillvaratagandet av mänskliga
resurser. (Strid, 1999:23-24)
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Organisationer formaliserar beteenden för att reducera skillnader. I
slutändan för att förutsäga och kontrollera beteenden (se tidigare
diskussion i avsnitt 3.3 Styrning och Kontroll). Mintzberg (1983b:34)
nämner tre sätt för ledningen att formalisera beteende:

1. Genom position – jobbeskrivning
2. Genom arbetsflöde – standardisering av processer m.m.
3. Genom regler – policymanualer m.m.

Alla tre påverkas av, och för den delen också påverkar, den struktur som
organisationen har. Vilken struktur en organisation har påverkar alla
aspekter av verksamheten. Den aktuella strukturen kan antingen vara ett
medvetet val av ledningen eller ett resultat av de val av
koordineringsmekanismer som gjorts. Effektiv strukturering kräver en
matchning mellan den unika situationen och designparametrarna.
Organisationens struktur måste med andra ord situationsanpassas, vilket
för det mesta sker medvetet men som även kan ske utan att det var
planerat. (Mintzberg, 1983b:122)

Organisationer som främst använder sig av formalisering av beteende för
att uppnå koordinering kallas vanligtvis byråkratier (Mintzberg,
1983b:35). En struktur är byråkratisk om beteendet är förutbestämt eller
förutsägbart, med andra ord standardiserat (Ibid:36). En organisk struktur
kännetecknas av avsaknad av standardisering (Ibid:36).

Ju mer dynamisk omvärlden är, desto mer organisk är strukturen. Ju mer
komplex omvärlden är, desto mer decentraliserad är strukturen (Mintzberg,
1983b:137-138). Mintzberg visar i en modell hur omvärlden påverkar
strukturen och fördelning av makt i organisationen.
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Omvärld Stabil Dynamisk

Komplex
Decentraliserad

Byråkratisk

(standardisering av färdigheter)

Decentraliserad

Organisk

(gemensamma beslut/överenskommelser)

Okomplicerad
Centraliserad

Byråkratisk

(standardisering av arbetsprocesserna)

Centraliserad

Organisk

(direkt övervakning/ledning)

Figur 3 Omvärldens påverkan på strukturen. (Mintzberg, 1983b:144). Egen
bearbetning

Mintzberg (1983b:147) menar även att organisationsstruktur följer trender,
även när det inte är lämpligt ur ett lönsamhetsperspektiv.

33..55..11  DDee  ttvvåå  iiddeeaallttyyppeerrnnaa

Mintzberg (1983b) presenterar fem konfigurationer som var och en
använder sig av olika koordinationsmekanismer. Vilken konfiguration som
används beror av många saker, där bransch är en av de avgörande
faktorerna.

Koordinationsmekanismer för de olika konfigurationerna (Mintzberg,
1983b:23):

• Maskinbyråkratin: Baserad på standardisering av arbets-
processerna.

• Professionella byråkratin: Baserad på standardisering av
personalens utbildning (färdigheter).

• Divisionsstrukturen: Standardisering av output.
• Enkla strukturen: Direkt övervakning.
• Adhockratin: Gemensamma beslut/förändringar.
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Vi använder oss av två av Mintzbergs idealtyper (konfigurationer) för att
redogöra för två extremer som var och en lämpar sig för de två fenomen
som vi intresserat oss för i problemställningen; Standardisering/Rutiner
samt Kreativitet/Lärande.

Maskinbyråkratin
Maskinbyråkratin kännetecknas framförallt av att den använder sig av
standardisering av arbetsprocessen som huvudsaklig
koordineringsmekanism. De, enligt Mintzberg, viktigaste personerna för
att arbetet inom organisationen ska löpa så smärtfritt som möjligt är de som
sätter standards och gör upp rutiner för hur de andra skall sköta sitt arbete.
Maskinbyråkratin är starkt hierarkiskt ordnad med klart definierade
arbetsuppgifter. Denna konfigurering är oftast funktionellt indelad.
Standardisering av arbetsprocesserna möjliggörs av att arbetsuppgifterna
oftast är rutinmässiga samt relativt okomplicerade (varje enskild uppgift).
(Mintzberg, 1983b:163)

Kommunikation inom maskinbyråkratin sker via formella kanaler. Likaså
fattas beslut i enlighet med den formella strukturen (Mintzberg,
1983b:166). Den högsta ledningens huvudsakliga uppgift inom
maskinbyråkratin är att finjustera ”maskinen” samt hålla strukturen intakt
för att hålla de många konflikter som uppstår inom organisationen i schack
(Ibid:168). De strategiska besluten fattas på högsta ledningsnivå,
möjligtvis sker det i samråd med de som skapar standards och rutiner.
(Ibid:169)

Organisationer konfigurerade som maskinbyråkratin är oftast stora
organisationer i ”mogna” branscher som haft tid och resurser att upprätta
standards och rutiner. (Mintzberg, 1983b:171)

Ofta, enligt Mintzberg, är maskinbyråkratin föremål för extern kontroll,
dvs. organisationen kontrolleras av exempelvis staten. Han menar vidare
att extern kontroll leder till centraliserade och formaliserade
organisationer. (Mintzberg, 1983b:174)
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”When an integrated set of simple, repetitive tasks must be performed
precisely and consistently by human beings, the Machine Bureaucracy is
the most efficient structure – indeed, the only conceivable one.”
(Mintzberg, 1983b:176)

De fördelar som finns med maskinbyråkratin är bland annat de klart
definierade arbetsuppgifterna och ansvarsförhållandena, förutsägbarheten
som standardiseringen ger upphov till samt den effektivitet som
(förhoppningsvis) standardiseringen innebär i de dagliga processerna.
Nackdelarna är bland annat att organisationen blir stel och svår att förändra
om det skulle ske förändringar i omvärlden som organisationen måste
anpassa sig till samt att de anställda känner sig låsta i strukturen. Dessutom
finns en risk att de anställda känner att de inte behandlas som individer,
utan som medel för att uppnå organisationens mål, något som kan påverka
motivationen starkt negativt. (Mintzberg, 1983b:176-178)

Adhockratin
Adhockratin är en organisationstyp som i mångt och mycket är
maskinbyråkratins motsatts. En avgörande skillnad mellan de två
konfigurationerna är att i adhockratin sker koordineringen genom
överenskommelser mellan personalen i den operativa kärnan. Det existerar
i den renodlade formen, på grund av de komplicerade och skiftande
arbetsuppgifterna, inte någon form av standardisering. (Mintzberg,
1983b:254)

Adhockratin är, tack vare sin struktur, en konfiguration som lämpar sig då
det krävs att organisationen ständigt ska kunna anpassa sig till
förändringar i omvärlden, med andra ord vara innovativ. Enligt Mintzberg
(1983b:253) är adhockratin samt den enkla strukturen de enda av
idealtyperna som öppnar för innovationer. För innovation krävs en mix av
experter från olika discipliner i projektteam (Mintzberg, 1983b:254).
Därför krävs en konfiguration en som möjliggör arbete i projekt för att
vara innovativ.
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”To innovate means to brake away from established patterns. So
to innovate organizations cannot rely on any form of
standardization for coordination.”
(Mintzberg, 1983:254)

Rätten att fatta egna beslut är spridd inom organisationen både till
managers och andra, beroende av vilken typ av beslut som krävs.
Mintzberg kallar detta ”selective decentralization”. (Mintzberg,
1983b:257)

Mintzberg (1983b:257-260) skiljer mellan två typer av adhockratier:

• ”Operating Adhocracy”, där organisationen är konfigurerad
som en adhockrati genom hela organisationen. Denna typ av
organisation använder sig av adhockratin för att tillfredsställa
sina kunder.

• ”Administrative Adhocracy”, där endast den administrativa
delen av organisationen är en adhockrati, skild från den
operativa kärnan. Denna typ av organisation använder sig av
adhockratin för att understödja den egna organisationen. Den
operativa kärnan kan då istället vara konfigurerad enligt till
exempel maskinbyråkratin.

Managers inom adhockratin har i huvudsak ansvaret för koordineringen
mellan projektteamen. Den viktigaste delen av adhockratin är
supportfunktionerna.

Just den innovativa miljö som denna struktur (eller brist på detsamma)
skapar är en av de största fördelarna med adhockratin som konfiguration.
Det är en flexibel organisation som kan förändra inte bara sina produkter
utan även sig själv vid behov. En nackdel som kan uppstå är om det råder
förvirring om vilka ansvarsområden som respektive anställd har, något
som kan leda till stor oreda i en organisation. (Mintzberg, 1983b:276-277)
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Strategin inom en adhockrati skapas ofta inte direkt av den högsta
ledningen utan formas snarare kontinuerligt av de beslut som fattas
löpande inom organisationen (Mintzberg, 1983b:263).

Adhockratin tenderar att byråkratiseras ju äldre den blir. Kännetecknande
för adhockratin är ofta att det rör sig om en relativt ung organisation. Det
har att göra med att adhockratier ofta går att finna i nya branscher som
ännu inte mognat och som fortfarande innebär stora risker för snabba
förändringar. (Mintzberg, 1983b:272)

Konflikter och aggressivitet är, enligt Mintzberg, nödvändiga fenomen i en
adhockrati och ledningens uppgift är att styra dem mot produktivitet. Det
är spänningarna inom organisationen som för den samma framåt.
(Mintzberg, 1983b:277)

Mintzberg menar även att det inom adhockratin föreligger stora problem
och kostnader med kommunikation mellan organisationens medlemmar.
Det beror på den lösa struktur som råder inom organisationen. Problemet
försvåras av att alla typer av anställda vill vara med och säga sitt, något
som gör kommunikationsprocessen svår att styra och koordinera.
(Mintzberg, 1983b:278)

33..66  KKRREEAATTIIVVIITTEETT

Vi försöker nedan reda ut hur kreativitet kan blomstra inom
organisationer. Frågor som vi hoppas kunna besvara här är bland annat
hur kreativitet uppstår, vad som kan bidra till att skapa ett ”kreativt
klimat” och vad som kan verka i motsatt riktning.

Csikszentmihalyi (1988) menar att istället för att försöka utröna svaret på
frågan; Vad är kreativitet?, bör vi rikta uppmärksamheten mot frågan: Var
existerar kreativitet? Anledningen till att han förespråkar ett fokus på Var
istället för på Vad är att, enligt hans uppfattning, kreativitet inte kan
studeras utan att hänsyn tas till den kulturella, sociala miljö som individen
handlar inom. (Csikszentmihalyi, 1988:325)
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Csikszentmihalyi (1988) menar vidare att kreativitet aldrig är ett resultat av
en enskild individs agerande. Det är tvärtom ett resultat av ett samspel
mellan tre krafter: en uppsättning sociala institutioner, fält, som väljer ut
vilka produkter som är värda att bevara; en stabil kulturell domän som
bevarar och för vidare de utvalda produkterna till efterföljande
generationer; samt individen som åstadkommer förändringar i domänen,
förändringar som sedan fältet värderar som kreativa eller ej.
(Csikszentmihalyi, 1988:325)

Den påverkan som den kulturella domänen har på oss som individer blir
tydlig om vi ser till varför vi anser vissa individer som kreativa.
Csikszentmihalyi (1988) menar att historiska personer som Einstein och
Da Vinci ses som kreativa därför att vi har läst att så är fallet och att vi litar
på omdömen från expertis inom de respektive kulturella domäner som de
två kan sägas tillhöra. Resonemanget leder oss till slutsatsen att vad som
anses kreativt är relativt och avgörs av överenskommelser inom den domän
som upptäckten eller verket tillhör. (Csikszentmihalyi, 1988:327)

Modellen nedan visar på det samspel som sker mellan de tre krafterna. De
tre påverkar varandra i den kreativa processen. Det spelar ingen roll var i
processen vi börjar, varje del kommer att påverka de andra innan cirkeln är
sluten. (Csikszentmihalyi, 1988:329)

Hur ”enkelt” det är att innovera beror på domänens struktur. I domäner
med strikta gränser och klara regler, t. ex. inom matematik, fysik m.m., är
det lättare att avgöra huruvida bidraget är kreativt än i domäner med lösare
gränser och oklara regler, t. ex. inom filosofi. (Csikszentmihalyi,
1988:330)
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Figur 4 The locus of creativity. Csikszentmihalyi (1988:328)

Det är fältets uppgift att välja ut lovande bidrag och införliva dem i
domänen. Fältet kan sägas bestå av alla personer som på något sätt har
möjlighet att påverka domänens struktur. Vissa personer har en större
möjlighet att påverka domänen än andra. Dessa personer kallar
Csikszentmihalyi (1988) för gatekeepers. De blir för skaparen av verket
eller produkten de viktigaste att övertyga om förträffligheten i resultatet av
arbetet. (Csikszentmihalyi, 1988:330)

Tid spelar en viktig roll i den kreativa processen eftersom det oftast tar tid
att få gehör för sina nya idéer. Det krävs oftast lång tid innan tillräckligt
många personer inom fältet är övertygade om att det nya ska få tillåtelse att
förändra domänen.
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Ett exempel på det är den långa tid det ofta tar mellan en ny idé och ett
erkännande, i form av t. ex. ett nobelpris, även om de mest tongivande
inom fältet sedan länge varit övertygade om den nya produktens
förträfflighet. (Csikszentmihalyi, 1988:332)

Csikszentmihalyi (1988) menar att modellen ovan kan ses som en cykel i
den kulturella evolutionen, eftersom varje erkänd förändring påverkar
kommande generationer och deras förslag till förändringar/förbättringar.
Det är ingen slump att Csikszentmihalyi (1988) använder sig av termerna
variation, selection och transmission. (Csikszentmihalyi, 1988:333)

Även om pilarna i figuren går medsols, och påverkan vanligtvis sker den
vägen, behöver det inte nödvändigtvis alltid vara så. Ett fält kan inspirera
människor att börja verka inom en domän de annars inte skulle
(Csikszentmihalyi, 1988:333). För att ge ett nutida exempel så kan vi se på
hur den så kallade IT-revolutionen, särskilt inom Sverige som i många
undersökningar rankas som en toppnation när det gäller IT, fått människor
att komma med innovativa idéer som de annars kanske inte skulle fått
utlopp för eller ens funderat kring.

Oavsett hur uppfinningsrik en person är krävs det att den aktuella domänen
motiverar personen till att innovera. Är inte domänen intressant i sig
kommer troligtvis inga nya revolutionerande idéer att uppkomma inom
den. Csikszentmihalyi (1988:337) menar att en domäns förmåga att
attrahera och bibehålla intresset från idérika individer beror av hur den är
internt organiserad. Att människor behöver motivation för att vara kreativa
står klart i ett flertal undersökningar som Csikszentmihalyi hänvisar till.

Kreativa personer skiljer sig åt på ett flertal sätt, men en sak har de
gemensamt – de älskar vad de gör. Det är inte förhoppningen om
berömmelse eller pengar som driver dem, utan snarare möjligheten att göra
det de tycker om. (Csikszentmihalyi, 1996:107)

Arv, miljö, social status samt tidiga erfarenheter är några faktorer som
troligtvis påverkar om en individ blir kreativ (Csikszentmihalyi,
1988:337).
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En person som vill bidra med något kreativt måste inte bara arbeta inom ett
kreativt system, utan också reproducera detta system i tanken. Med andra
ord måste en person lära sig reglerna och innehållet i domänen, likväl som
urvalskriterierna – fältets preferenser (Csikszentmihalyi, 1996:47). Nivån
på kreativitet i en given tid på en särskild plats beror inte på mängden
individuell kreativitet. Den beror på hur väl anpassade domänerna och
fälten är till erkännandet och spridandet av nya idéer (Csikszentmihalyi,
1996:31).

Kreativitet kräver motivation och uthållighet. Ju mer tid som ägnas åt en
viss uppgift, desto större är chansen att finna ett originellt och innovativt
sätt att lösa den på. Engagemang och ett brinnande intresse för den aktuella
uppgiften leder ofta till nya infallsvinklar, som i sin tur kan leda till nya
lösningar. För att åstadkomma något nytt inom en viss disciplin krävs
oftast en bred kunskap om det ”gamla”, det som andra skapat. Enligt
Weisberg är det brister i det existerande som driver fram nya idéer.
(Weisberg, 1988:173)

Weisberg menar även att synen på kreativa individer som genier kan vara
felaktig. Många innovativa, och i vissa fall omvälvande, lösningar som
uppkommit genom tiderna har varit resultat av relativt enkla
tankeprocesser. (Weisberg, 1988:174)

33..66..11  KKoonnttrroollll  vvss..  KKrreeaattiivviitteett

Vi har funnit ett citat som vi tycker bra speglar det svåra med att avväga
kontroll och kreativitet.

“Control drives out innovation, organization becomes
synonymous with control, and generic subjectivity becomes
sealed off from any chance for reframing, learning or
comprehension of that which seems incomprehensible.”
(Weick, 1995 ur Tjäder, 1999)
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Det som skall framlyftas är att det ofta finns spänningar mellan behovet av
stabilitet och behovet av förnyelse. Om kontroll ges för stort utrymme,
begränsar det möjligheterna för mindre styrbara och spontana processer för
lärande och reflektion.
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44  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  AAVV  FFAALLLLFFÖÖRREETTAAGGEENN

44..11  SSEE  WWHHEEEELL  &&  FFOORRKKSS

44..11..11  HHiissttoorriikk  oocchh  aaffffäärrssiiddéé

SE Wheel & Forks AB bildades efter att ägarna 1995 bestämt sig för att
sälja sitt innehav i Kenhar Scandinavia AB (startades 1992) till
moderbolaget. Företaget ägs av VD och Inköpsansvarig gemensamt.

SE Wheel & Forks affärsidé lyder som följer:

”SE Wheel & Forks AB ska på lång sikt kunna erbjuda ett brett
sortiment av högkvalitativa produkter för truckar till
återförsäljare över hela Europa. Genom goda kunskaper om
kundens unika önskemål, hög service och tillgänglighet av
produkter skall företaget vara en stabil partner dit kunden
återkommer med glädje.” (www.sewheel.se, 010425)

44..11..22  FFöörreettaaggeett  iiddaagg

SE Wheel & Forks är ett litet företag med sex heltidsanställda och en
deltidsanställd med ansvar för bokföring. Företaget omsätter ca. 20
miljoner SEK/år på försäljning av trucktillbehör. Ingen egen produktion
sker, dock anlitas en svets- och smidesverkstad för modifieringar utifrån
kundernas önskemål. De största produkterna, sett till omsättning, är däck
och gafflar, därav företagets namn.

Företaget är beläget i Hackefors industriområde i utkanten av Linköping.
Produkterna som företaget säljer köps in från olika delar av världen, som
exempel kan nämnas Indien och Baltikum. De huvudsakliga sysslorna i
företaget består i inköp, försäljning, administration och marknadsföring.
Nedan visas en schematisk bild över de anställdas ansvarsområden.
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Figur 5 SE Wheel & Forks: organisationsschema

Bilden ovan ljuger till viss del eftersom alla hjälps åt att lösa uppgifter som
dyker upp i mån av tid. Samtliga i företaget, med undantag för lager- och
bokföringsansvariga, arbetar med försäljning. Den som svarar i telefonen
när en kund ringer tar oftast hand om den kundens önskemål.

44..22  AA  KKRRAAFFTT  RREESSOOUURRCCEESS

44..22..11  HHiissttoorriikk

1989 startade ett företag vid namn Avbrottsfri Kraft i Linköping AB.
Verksamheten bestod i att tillverka ”back-up komponenter” till
energiförsörjningen i datorer - en slags försäkring mot strömavbrott. I takt
med åren utvecklades verksamheten med fler och nya produkter och 1994
börjar verksamheten likna den som finns idag. I ett samarbete med
Linköpings kommun och Telia utvecklades @lejonet - ett intranät för
kommunen. 1995 går samarbetet med Telia vidare och verksamheten
utvecklas ytterligare. 1996 förvärvas företaget Informationskompaniet och
verksamheten såldes under 1997. 1999 började fokuseringen mot
kärnkompetensen och en sammanslagning skedde med företaget Apicula
som breddade företagets kompetens något. Huvuddelen av dagens
webbutvecklings-avdelning, vilken för övrigt presenteras nedan, utgörs
idag av före detta medarbetare från Apicula. Vid tidpunkten för skrivandet
av uppsatsen har A Kraft drygt 30 anställda. (Informationsmaterial från A
Kraft samt www.akraft.se, 010402)
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Inköp Lager Fakt., Data
och Admin.

Mafö Fsg.
Norden

Bokföring



- En balansgång i företagets styrning och struktur

59

44..22..22  AA  KKrraafftt  RReessoouurrcceess  iiddaagg

A Kraft kan beskrivas som ett typiskt företag i den så kallade nya
ekonomin om exempelvis Müllern och Steins (2000) definition används.
Deras affärsidé lyder enligt följande;

”Vi ska stärka våra kunders verksamhet och konkurrenskraft med de
möjligheter som Internet och mobilitet ger. Vi gör det genom att erbjuda
kvalificerade lösningar och kompetens för affärs- och
verksamhetsutveckling.” (Internt material A Kraft)

I A Krafts verksamhet kan två ”affärsområden” urskiljas: konsult och
webbutveckling. En djupare beskrivning av dessa områden ges i avsnittet,
”Vad har A Kraft att erbjuda?”. I allmänna drag kan dock verksamheten i
varje område kort sammanfattas enligt följande;

• Konsult - Affärsutveckling/verksamhetsutveckling, tillhanda-
hållande av projektledare.

• Webbutveckling - Tekniska utredningar, prototyper, webb-
applikationer, webblyft samt förvaltning.

De produkter och tjänster som A Kraft erbjuder är av tämligen komplicerad
karaktär. Med detta avses i första hand att det av personalen krävs stor
kunskap och expertis. Detta verifieras även av att den personal som finns i
företaget är välutbildad och har stor erfarenhet från respektive område.
Medelåldern hos personalen ligger omkring 40 år. Huvuddelen av A Krafts
verksamhet finns i Linköping och endast mindre del finns i ett filialkontor
i Stockholm. Nedan presenteras ett organisationsschema som illustrerar hur
A Kraft är organiserat. Som framgår av schemat är A Kraft organiserat som
en matrisorganisation.



Att skapa en miljö för lärande och kreativitet

60

Figur 6 A Kraft Resources: organisationsschema

44..22..33  VVaadd  hhaarr  AA  KKrraafftt  aatttt  eerrbbjjuuddaa??

För att få en tydligare bild av A Krafts verksamhet ska här de tjänster som
erbjuds presenteras i en mer detaljerad form. Typen av tjänster som erbjuds
är på intet sätt unika och de främsta konkurrensfaktorerna finner vi i den
kvalitet och det rykte som följer med A Kraft. Informationen om de
affärsområden som A Kraft har i sin verksamhet har vi införskaffat genom
intervjuer med personer i ledningsposition och det informationsmaterial
om A Kraft som tilldelats oss.

44..22..44  KKoonnssuulltt

Konsultverksamheten utgör nästan hälften (av antalet anställda) av A
Krafts verksamhet och är samtidigt det område som drar in mest pengar.
Vid tidpunkten för rapporten är det 15 personer som arbetar med detta. De
tjänster som tillhandahålls av affärsområdet är;

• Affärsutveckling
• Projektledning

VD

Kraftcentrachef
Linköping

Affärschef

Konsultavdelning Webbutveckling
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• Produktchef
• Utredningar
• Upphandlingsstöd

Vad konsulttjänsten går ut på kan i korta drag beskrivas med följande
fråga; Vad kan A Kraft göra för att höja värdet på klientföretagets
verksamhet med hjälp av Internet? Annorlunda uttryckt innebär det att A
Kraft via sin konsulttjänst stärker klientens konkurrenssituation. Tjänsten
kan vidare beskrivas som en vägledning för klienten i frågor rörande
internetanpassning av verksamheten och organisationen.

De områden som utgör den största delen av konsultverksamheten är
Projektledning och Affärsutveckling där Telias Internettjänster är en stor
kund. Andra kunder inom denna tjänst är Landstingsförbundet, Östgöta
Correnspondenten, Nokia och Norrköpings Tidningar.

44..22..55  WWeebbbbuuttvveecckklliinngg

Det här affärsområdet är av mer konkret karaktär än konsultverksamheten.
Den största delen av A Krafts verksamhet (av antalet anställda) finner vi
här och i sammandrag utgörs tjänsten av följande;

• Tekniska utredningar - förstudier och kvalificerad
systemdesign, realiseringsalternativ

• Prototyper - illustrerade kravspecifikationer (för förståelse) och
fungerande prototyper för att fånga kundreaktioner

• Webbapplikationer - kvalificerade lösningar för att stärka
konkurrenskraft och verksamhet, från första idén till driftsatt
lösning och integration mot befintliga system och
affär/verksamhet

• Webblyft - genomgång, förslag och genomförande av kundens
befintliga webb och verksamhet

• Förvaltning - stöd vid införandet av webbapplikationer och
webbmaster att hyra
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I detta område sker ett nära samarbete med kunderna. Förväntningar
avstäms så att det som efterfrågas verkligen levereras. En annan fördel med
det nära samarbetet med kunderna är att A Kraft kan urskilja vad som kan
komma att efterfrågas i framtiden och därigenom utveckla och uppdatera
sin verksamhet. Två av de viktiga kunderna för detta område är Ericsson
och Kreatel.
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55  SSTTUUDDIIEENNSS  RREESSUULLTTAATT
I det följande avsnittet presenteras resultatet av de observationer och
intervjuer som vi genomfört under studiens gång. Vi har valt att redovisa
empirin tillsammans med vår analys av densamma eftersom vi tror att det
underlättar för läsaren av uppsatsen, vi slipper helt enkelt upprepa oss
alltför mycket. Avsnittet är uppbyggt enligt figuren nedan.

Figur 7 Resultatavsnittets struktur

Vi har valt detta upplägg för att vi anser att de tre horisontellt placerade
begreppen i figuren till stor del påverkas av de vertikalt placerade. Vi har
dessutom valt att presentera resultaten för de olika fallföretagen var för sig.
Det gör vi för att vi anser att det borde underlätta för läsaren samtidigt som
vi då tydligare kan visa på de skillnader som finns mellan våra två
fallföretag.

Lärande

Information

Kreativitet

Styrning och
kontroll

Struktur
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55..11  SSTTYYRRNNIINNGG  OOCCHH  KKOONNTTRROOLLLL  II  SSEE  WWHHEEEELL  &&  FFOORRKKSS

Som vi visade i företagsbeskrivningen styrs företaget av en ensam VD som
har det övergripande ansvaret för verksamheten. Företaget är
decentraliserat med olika ansvarsområden för respektive anställd. Vissa
arbetsuppgifter delas av flera personer i företaget, däribland försäljning.
Det mesta av ledningens styrning sker via informella enskilda samtal med
de anställda, förutom då det gäller stora frågor som direkt berör samtliga
på företaget då det kallas till stormöten för information. Ledarskapet kan
ses som en kombination mellan det som i den teoretiska bakgrunden
benämndes det personliga kontrollsystemet och det ideologiska
(Mintzberg, 1983a:116ff).

Anledningen till att vi ser det som en kombination av de ovanstående är att
samtidigt som VD styr genom att fatta beslut kring framtida strategi och
allokerar resurser till de anställda så baseras mycket på tradition. En
tradition som grundar sig på flerårig erfarenhet av försäljning hos en del av
medlemmarna. Det bör också sägas att kontroll och styrning verkar inom
SE ske i huvudsak genom fastställande av ramar och sällan genom direkta
order. Även om det i sig innebär att medarbetarnas frihet begränsas
behöver de inte själva uppleva det på det viset. Enligt Mintzberg
(1983b:96-97) borde denna decentralisering leda till att de anställdas
motivation är hög samt att företaget är bra på att anpassa sig efter
förändringar. Hur det står till med det och en hel del annat försöker vi reda
ut i detta avsnitt.

55..11..11  LLäärraannddee  oocchh  ssttyyrrnniinngg

Redan vid vårt första besök på SE Wheel & Forks fick vi intrycket av ett
litet företag som präglades av en informell atmosfär. Vi inledde vårt besök
med att ta en morgonfika med alla som var på företaget den dagen och
möttes av ett glatt gäng som var väldigt intresserade av vad vi skulle göra
hos dem. Precis som det senare framkom under våra intervjuer fick vi
direkt en känsla av att alla på företaget hade väldigt stor frihet i sitt arbete
och att de inte kände sig för styrda av chefen. Som en av de intervjuade sa:
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”Ja, vi har väldigt stor frihet. Det är viljan att tjäna pengar som
styr”.

Han menade att så länge alla var intresserade av att tjäna pengar skulle det
fungera att ha stor frihet under ansvar. Att verksamheten präglas av detta
tänkande var något som vi såg väldigt tydligt under våra observationer.
Alla har sina egna metoder för att sälja till kund. När vi intervjuade
företagets VD var det något som han hävdade var väldigt viktigt i hans sätt
att leda. Han betonade att han litade på att alla var ansvarskännande nog att
ha stor frihet. Dessutom påpekade han att de flesta i företaget är ”solister,
inte körsångare” och att det därför är viktigt att låta dem sköta sitt på det
sätt de tycker passar bäst så länge resultatet är tillfredsställande. Han
betonade dock att det, i en framtid då företaget har växt sig större, kommer
att krävas inskränkningar i de anställdas frihet för att verksamheten ska
fungera.

Vår uppfattning är att alla medarbetare i företaget känner en stor
tillhörighet mycket tack vare det engagemang som de anställda delar.
Engagemanget tror vi delvis bottnar i en gemensam stark vilja att sälja. Vi
fick tidigt bilden av företaget som bestående av ett gäng försäljare som
brinner för just glädjen i att sälja. Det faktum att de har stor frihet i sitt
arbete, exempelvis förtroendet att använda sina egna försäljningsmetoder,
samt det engagemang som finns för försäljning tror vi är främjande för
lärande inom företaget. Vi vill dock påpeka att vi vid våra observationer,
och även vid intervjuerna, fick uppfattningen att engagemanget för sådant
som inte är direkt kopplat till försäljning är något bristfälligt. Det kan nog
delvis förklaras av att företagets verksamhet inriktar sig på försäljning och
att det därför prioriteras. Det senare kan verka negativt på lärandet i
organisationen i och med att varje individ sluter sig till det som han finner
mest viktigt och därmed försummar de andra delarna av verksamheten
som, även om de inte ter sig lika intressanta, kan vara minst lika viktiga
som till exempel försäljningen.
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Med andra ord bygger SE mycket av sin identitet på engagemang och
mindre på fantasi och inriktning. Det är tydligt för oss efter att ha
genomfört våra intervjuer och observationer att de anställda i SE känner att
de vet vad gruppen står för (joint enterprise), att de delar vissa
gemensamma normer och värderingar (mutuality) samt att de har
gemensamma resurser i form av t. ex. språk (shared repertoire) (Wenger,
2000:229). Därmed inte sagt att det inte finns utrymme för förbättringar av
de olika elementen. När det gäller gemensamma resurser saknas till
exempel rutiner för informationshantering. Förutom det finns det dessutom
brister i information kring vad gruppen (företaget) står för, dvs. hur den
framtida strategin ser ut. Mer om det senare följer under avsnittet
”Styrning av information”.

I en framtid där företaget växer och, enligt det VD påpekade ovan, de
anställdas frihet i arbetet kan komma att minska blir det särskilt viktigt att
inom företaget resonera kring de ovanstående faktorerna för att lärandet
inom företaget inte skall bli lidande. Det kan mycket väl tänkas att nya
organisationsmedlemmar inte direkt använder sig av samma språk, inte
delar de normer och värderingar som råder inom företaget samt att de i
inledningsstadiet inte har en klar bild över vad gruppen (företaget) står för.
Det kan då komma att krävas mycket av de nuvarande anställda och VD
för att dels få de nya att ”bli en i gänget”, dels att rucka på sina egna
föreställningar om hur arbetet i företaget bör skötas samt vilka normer och
värderingar som skall gälla.

55..11..22  IInnffoorrmmaattiioonn  oocchh  ssttyyrrnniinngg

Eftersom SE Wheel & Forks är ett så pass litet företag inser nog de flesta
att det inte lämpar sig att införa något stort och kraftfullt
informationssystem likt de som exempelvis företag i storleksklassen
Ericsson och SAAB behöver för att styra informationsflödet. Det betyder
dock inte att ett väl genomtänkt system för att sprida information inom
företaget inte har någon funktion i ett litet företag.
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Som vi redogjorde för i den teoretiska bakgrunden behöver medlemmarna
inom en organisation information om vad som sker i företaget för att kunna
sköta sina arbeten och för att motiveras att lära och innovera (Choo,
1998:1ff).

I SE Wheel & Forks fall finns inga direkta rutiner för spridande av
information inom företaget. De enstaka rutiner som finns är att skriva upp
på en tavla i fikarummet vilka datum som någon är ute och säljer samt
rutiner kopplade till orderhantering. Rutinerna för order innefattar att den
som sålt något helt enkelt skriver in i ett dataprogram vad som sålts och till
vem. Därefter faxas en orderbekräftelse till kunden och ordern läggs i ett
fack för order som ska packas. Det finns olika fack för order beroende på
hur snart de ska packas och levereras.

När vi frågade personalen om vilka rutiner som finns i företaget när det
gäller spridande av information svarade alla att det inte finns några rutiner,
i alla fall inte några skriftliga, för hur information hanteras inom företaget.
Den allmänna uppfattningen var att de som behöver en viss typ av
information får en lapp inlagd på sitt skrivbord av den som har ny
information. Den typ av information som förmedlas till samtliga är, enligt
några intervjuade, exempelvis nya priser från leverantörer, klagomål (från
företagets sida) på leverantörer som misskött sig m.m. Här kan vi se att
företaget inte riktigt lever upp till målet med den vetande organisationen
som Choo (1998) talar om. Med det menar vi här att företaget inte skapar
förutsättningar för ett fullständigt utnyttjande av kunskapen som de
anställda innehar för att främja kreativitet och innovativitet och att brister i
informationen hindrar ett resonerat beslutsfattande av de anställda

Vi ställde även frågan om de ansåg att informationsflödet fungerar bra. På
denna fråga svarade de flesta att de tyckte att det finns brister. En sa:

”Vi pratar inte så mycket med varandra. Det har hänt att tre stycken ringt
till samma person om samma ärende”.
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Att de inte pratar så mycket med varandra kan tyckas konstigt eftersom de
är så få samt att de sitter så nära varandra, men det skulle kunna förklaras
av att det inte finns rutiner för hur information ska spridas inom företaget
och att det därför inte känns motiverat att springa runt i tomrum och leta
efter information. Vi fick även uppfattningen, både genom våra
observationer och genom intervjuerna, att det blir problem om en person
som pratat med en viss kund inte är närvarande när kunden ringer för att
höra sig för om aspekter rörande dennes order. Det finns i dagsläget inget
sätt för personen som tar emot samtalet att veta vad som sagts till den
aktuella kunden, annat än att gå in på medarbetarens kontor och leta upp
eventuella anteckningar från dennes samtal med kunden.

I detta fall verkar det som om bristen på rutiner och processer för att
hantera information verkar i en riktning bort från den vetande
organisationen (Choo, 1998:4-5). Det innebär i detta fall att
förutsättningarna för skapandet av organisatoriskt lärande och ett
utnyttjande av personalens kunskap hämmas av bristen på rutiner. Här kan
även kopplingar göras till behovet av information i syfte att klargöra, att
sätta upp ramar för de anställda för att styra dem i rätt riktning (se
Mintzberg, 1983a:142ff). Om informationsprocesserna inte fungerar
tillfredsställande kan det innebära stora problem för företaget i och med att
de ramar de anställda har att röra sig inom blir otydliga och varje individ
måste göra sin egen tolkning av vad som är tillåtet, eller önskvärt från VD.

Det verkar dessutom finnas oklarheter i relationen försäljning -
marknadsföring. Eftersom varje person har stor frihet i förhandlingarna
med kunder vad gäller pris händer det att missförstånd uppstår angående
vilket pris som en säljare har lovat kunden och vad som gäller generellt för
den aktuella produkten. Trots att man inte vill sälja direkt till
slutanvändare för att inte förstöra sina goda relationer till återförsäljarna
händer det ändå att så sker. Vid en av våra observationer ringde en kund (i
detta fall en slutanvändare) och ville beställa produkter från företaget.
Personen som tog emot samtalet talade då om att kunden istället skulle ta
kontakt med en återförsäljare. Personen som ringde sade dock att han hade
blivit lovad att få beställa produkter och hade dessutom fått ett prisförslag.
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Här hade det helt tydligt blivit en konflikt mellan viljan att sälja och en
omsorg om relationen till företagets ordinarie kunder. Här ser vi att det
dels brister i kommunikationen mellan personalen, dels att de riktlinjer
som företaget satt upp inte följs till punkt och pricka.

Det verkar inom SE som om information om vilka regler som gäller för
försäljningen inte nått fram till alla, alternativt inte tas på allvar av alla.
Tydligen fungerar den instrumentala informationen (Choo, 1998:57) inte
på ett tillfredsställande sätt. Detta går tvärt emot det som Strid (1993:31)
betonade, nämligen att det är viktigt att företaget visar upp ett enhetligt
ansikte utåt. Det kan också tänkas vara så att friheten att fatta egna beslut
är för stor, eller att utrymmet att fatta egna beslut feltolkas av företagets
medlemmar. Om det förhåller sig så är det av yttersta vikt att VD på ett
tydligt sätt går ut och informerar om vad som gäller och inom vilka ramar
personalen har rätt att fatta egna beslut.

När det gäller mängden information som sprids inom företaget råder det
delvis delade meningar. Somliga anser att de får för lite information för att
arbetet ska fungera optimalt, en annan anser att han får för mycket
information på detaljnivå som han inte behöver. VD sa att han är tvungen
att själv inhämta den information han behöver, något som han dock anser
är en ledares ansvar att göra. Den typ av information som främst saknas är
information om strategiska frågor, valutahantering, vilka leverantörer som
det förhandlas med samt vad som sker på marknaden. Om vi använder oss
av de klasser som Choo (1998:1ff) räknar upp kan vi se att den typ av
information som främst betonas av de anställda är mer prognostiserande
information. Det kan även röra sig om det som Strid (1999:45) benämner
ickespridande av information. Något som kan nyttjas av ledningen för att
styra och kontrollera personalen och deras arbete.
 

 Det finns inte heller någon rutin för spridning av information om nya
kunder till samtliga medarbetare. Vad som görs om företaget säljer till en
ny kund är att den informationen läggs in i en databas. Det är endast när
det är en stor kund som beställt en order som alla får veta det direkt. Det
sker i sådana fall muntligt från den som mottagit ordern. Om det däremot
är en liten kund sker ingen spridning av informationen.
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 Det är endast vid en koll i försäljningsstatistiken eller i kundregistret som
de andra märker att företaget fått en ny kund. I och med detta minskar
företagets förutsättningar att nyttja kunskapen och expertisen hos de
anställda, i och med att de inte direkt får tillgång till information som de
skulle kunna ha nytta av. Det senare är något som kan hämma såväl
lärande som kreativitet inom företaget (Choo, 1998:4-5).
 

 Vid inläggning av order i datorn verkar alla göra på samma sätt i och med
att dataprogrammet styr vad som skall skrivas in. Dokumentationen sker så
att efter avslutat samtal läggs ordern in i datorn; en orderbekräftelse
skickas till kunden; ordern läggs i ett fack för att senare packas. Det kan
dock skilja mellan hur utförlig informationen som matas in är. Det händer
att en person tar emot ordern och sedan lämnar över till en annan som för
in informationen i datorn. Det senare påpekade en del svarande kan
innebära att fel uppstår då informationen som lämnas över till personen
som skall skriva in den i datorn kan vara bristfällig. Det skulle enligt dessa
personer vara bättre om den som tar emot ordern alltid är den som lägger in
informationen i datorn. Det senare följer Strids (1999:86) resonemang att
användande av IT för informationsspridning ofta leder till ökad kvalitet
och snabbhet.
 

 

55..11..33  AAtttt  ssttyyrraa  ddeenn  kkrreeaattiivvaa  pprroocceesssseenn

Som vi skrivit tidigare anser alla vi pratat med att de har stor frihet i sitt
arbete. En person uttryckte det som att de till och med kanske har för stor
frihet och att friheten medför ett stort ansvar. När vi i detta avsnitt talar om
kreativitet menar vi bland annat ett utrymme för att själv utforma sitt
dagliga arbete och finna metoder som är de bästa för respektive person och
samtidigt fungerar bra inom de ramar som personen har att röra sig. Det
kreativa kan ta sig uttryck bland annat i försäljningsmetoder mot kund, nya
idéer kring hantering av order och leverans samt idéer kring hur
verksamheten i stort kan förbättras.
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När vi talat med personerna på företaget verkar det som de flesta är nöjda
med den atmosfär och den stämning som råder inom företaget. Det skämtas
fritt och ofta och ingen verkar främmande för att ställa ”dumma frågor” till
någon i företaget. Det verkar således finnas en känsla av tillhörighet som
mycket väl kan verka främjande för kreativa lösningar på de problem som
trots allt uppstår. Det betyder dock inte att det inte finns något som
förhindrar kreativitet i företaget. Som vi tidigare nämnt upplever många att
de saknar viss information som de skulle vilja ha för att kunna utföra sitt
arbete på ett optimalt sätt. Det behöver inte alltid handla om information
som är direkt kopplad till den typ av arbete som personen ifråga utför.
Istället kan det handla om information som kan hjälpa till att öka
motivationen till att göra sitt allra yttersta och försöka utveckla både sig
själv och det arbete som utförs. Sådan information kan till exempel vara
hur framtiden för företaget ser ut, både strategin och prognoser över
framtida branschtillväxt. Föga överraskande finns det ändå begränsningar i
friheten i arbetet. Vid tider då affärerna inte går fullt så bra som önskat är
utrymmet för förhandlingar med kunder om priset begränsat.

Resonemanget ovan tyder på att många av de faktorer som möjliggör
kreativitet är gynnsamma i företaget. De anställda känner sig motiverade,
de står inte under direkt kontroll och de verkar engagerade i vad de gör.
Det kan dock tänkas att brister i information leder till förvirring kring vilka
regler som gäller i domänen och det i sig kan minska motivationen att
tänka ut nya idéer. I SE Wheel & Forks fall kan VD ses som den
gatekeeper som i störst utsträckning bedömer de idéer som medarbetarna
kommer med. För att nya idéer skall komma fram anser vi att VD bör göra
klart inom vilka ramar de anställda kan röra sig.
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55..22  SSTTRRUUKKTTUURREENNSS  PPÅÅVVEERRKKAANN  II  SSEE  WWHHEEEELL  &&  FFOORRKKSS

SE Wheel & Forks struktur kan väl bäst beskrivas som Mintzbergs
(1983b:157ff) enkla struktur med den skillnaden att besluten inte är
centraliserade i så stor utsträckning, snarare tvärtom. I övrigt uppvisar
företaget de flesta av de kännetecken som Mintzberg menar präglar den
enkla strukturen; en organisk struktur, direkt övervakning/ledning, ung och
liten organisation samt dynamisk omvärld m.m..

55..22..11  SSttrruukkttuurreennss  iinnvveerrkkaann  ppåå  lläärraannddeett

Med tanke på den okomplicerade organisationsstrukturen borde det vara
relativt enkelt att få de anställda att kommunicera över gränserna (gränser
som kanske inte är så tydliga och klara, men som ändock finns där). Ett av
flera exempel på när kommunikationen dock brister är när en kund ringer
och meddelar att en felleverans skett. Vid sådana tillfällen kan det uppstå
förvirring, dels om vem som tagit emot ordern, dels om vad som sagts vid
samtal med kunden. Även om det finns en person som är ansvarig för att
reda upp felleveranser från SE Wheel & Forks så uppstår ändå dessa
problem. Vid våra observationstillfällen skedde det flera gånger att kunder
ringde företaget och reklamerade leveranser. Vi blev då vittnen till den
förvirring som kan uppstå. Även om kunden vet vem han/hon beställde av
kan det bli problem då den personen kan vara frånvarande den dagen.

Nedan följer ett exempel på en situation då förvirring uppstod vid en
förfrågan från en kund. Exemplet är hämtat från en av våra observationer
på SE:

• En kund ringer till SE. A besvarar samtalet. Kunden säger att
han fått fel saker levererade till honom. A är osäker på vad
som sagts till kunden om leverans. A frågar kunden om han
kommer ihåg vem han pratade med vid beställningen. Kunden
kommer inte ihåg.
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• A går in till B för att fråga om det var han som pratade med
kunden. B säger att det inte var han. Tror att det kan ha varit C
som tog emot beställningen. C är dock inte inne på kontoret
denna dag.

• A pratar med kunden igen och ber att få återkomma så fort det
finns ytterligare information om hans order.

• A letar upp den aktuella ordern och ser att det kunden hävdat
att han blivit lovad inte överensstämmer med ordern. A går ut
till D på lagret för att höra om han vet när ordern skickats. D
säger att han inte minns just den ordern.

• A ringer upp kunden och ber honom returnera ordern samt
lovar att skicka det kunden vill ha.

Det ovan beskrivna händelseförloppet visar tydligt att det finns brister i
kommunikationen mellan personalen, eller över gränserna om man så vill.
Även om de anställda inom företaget delar resurser såsom språk m.m.
verkar det dock som om de trots det har svårt att kommunicera med
varandra. Denna brist på kommunikation kan mycket väl leda till minskade
möjligheter till lärande då liknande situationer uppstår gång på gång. Om
de anställda inte har information nog att lösa dessa problem kommer
troligtvis problem av denna art att återkomma och om
informationsproblemen inte löses kan det leda till att lärandeprocessen
bromsas eller helt avstannar.

Eftersom företaget är så pass litet är det inte intressant att diskutera någon
uppdelning i projektteam, men vi anser att det trots det kan vara värdefullt
att tänka i de termerna. Man skulle kunna se på hela företaget som en
arbetsgrupp, ett projektteam, som när de kommunicerar med kunder och
leverantörer uppnår det möte mellan kompetens och erfarenhet som
Wenger (2000) talar om i sin artikel. Om vi ser på företaget på det sättet
kan vi lättare förstå hur lärande kan uppstå dels inom gruppen, dels i
interaktionen mellan gruppen och de externa kontakterna.
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Vi är av uppfattningen att mycket av det lärande som sker i företaget sker
vid kontakter med externa intressenter. Det som sker i dessa kontakter är
att företagets anställda genom att tala med kunder och leverantörer bland
annat får en bild av hur marknaden utvecklar sig, vad kunderna efterfrågar
och hur kunderna föredrar att genomföra affärerna.

Vi anser att en standardisering av de processer som inte är direkt kopplade
till själva försäljningsarbetet skulle kunna förbättra lärandet i företaget.
Om de processer som inte är direkt avgörande för företagets försäljning
standardiseras och i framtiden görs på rutin kan den mesta kraften ägnas åt
det som gör att verksamheten kan leva vidare, nämligen försäljningen.

55..22..22  SSttrruukkttuurr  oocchh  iinnffoorrmmaattiioonn  ––  mmööjjlliigghheetteerr  oocchh  bbeeggrräännssnniinnggaarr

Som företaget är konfigurerat finns det inga större hinder för spridning av
information. Det handlar snarare om en brist på rutiner. Som vi redogjort
för ovan finns inga rutiner för spridande av information inom företaget. De
rutiner som finns hanterar snarare lagring av information.

Vi ställde under våra intervjuer frågor kring fel och missförstånd, om det
ofta sker och vad de intervjuade tror att det huvudsakligen beror på. Svaren
skilde sig ganska mycket åt. Somliga ansåg att det inte sker missförstånd
eller fel särskilt ofta, medan andra ansåg att det ofta sker missförstånd om
sådant som har sagts, framförallt till kund. Det kan bland annat handla om
löften till en kund som de andra inte vet om, något som (vilket vi tidigare
diskuterat) kan leda till förvirring både hos kunden och hos personalen.
När det gäller interna missförstånd handlar det oftast om oklarheter kring
vilka pris som lovats olika kunder samt vad som lovats en kund som
reklamerat en leverans.

Ett återkommande svar på frågan om vad som anses som orsaken till
felleverans från SE Wheel & Forks var att det är kunden som beställer fel.
Det händer, hävdar de intervjuade, att kunden inte är riktigt säker på vad
han/hon vill ha och därför beställer fel produkter.
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Felbeställningar kan också bero på språkförbistring och olika beteckningar
i olika länder för samma sak. Fel som beror på personalen beskrevs som
ouppmärksamhet, felskrivningar både för hand och in i datorn,
felplockning på lagret samt feltolkning av kundens önskemål.

Vi frågade även de anställda om de, vid behov, skulle kunna ta över någon
annans kund. På denna fråga var alla i stort sett eniga. Vid en enstaka order
kan vem som helst gå in och ta emot en beställning från en kund som
vanligtvis beställer av någon annan på företaget. De problem som skulle
kunna uppstå var (återigen) oklarheter kring rabatter som lovats kunden.
Här kan vi se att strukturen i sig inte innebär något hinder för
verksamheten. Det är istället bristande information som sätter käppar i
hjulet. Eftersom strukturen i sig inte innebär något problem borde det vara
relativt enkelt att införa rutiner för informationsspridning även om det till
en början kan vara svårt att få det att fungera på grund av ovana från de
anställdas sida. Om rutiner skulle införas skulle, som vi även tidigare
nämnt, den samlade kunskap och de erfarenheter som de anställda har och
samlar på sig kunna utnyttjas för att skapa det som Choo (1998:4-5) kallar
den vetande organisationen.

Inte heller när det gäller tillgång till varandras kundinformation (offerter)
förefaller strukturen innebära några hinder. Det går alldeles utmärkt för
vem som helst att gå in på någon annans kontor och leta upp den
information de letar efter. Frågan är bara om det är ett smidigt system. Det
vore enligt oss bättre med en databas där all information som kan tänkas
nödvändig läggs in och som är lättåtkomlig för alla från deras arbetsplats. I
nuläget finns respektive offert endast i en pärm hos den person som tagit
emot förfrågan. För denna typ av information kan användande av dator
underlätta. Som Strid (1999:86) påpekade kan användning av IT för
informationshantering leda till en smidigare arkivering samt ett
rumsoberoende. Med det senare menas att informationen inte är låst till en
viss plats, utan tillgänglig för alla från deras egen arbetsplats.
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Ett citat från våra intervjuer beskriver problemet på ett bra sätt:

”Mycket kunskap om kunder och deras behov är dolt hos var och
en av de anställda. Det är dock bättre än tidigare då det fanns
en pärm med mycket papper och där det var svårt att se vem som
lämnat ut offerten ”

Tanken på en ökad datorisering för att förbättra informationsspridningen i
företaget verkar inte vara främmande för de anställda. När vi frågade om
de trodde att en ökad användning av datorerna för att sprida information
skulle underlätta arbetet och eventuellt minska antalet fel svarade nästan
alla att de trodde på den idén. Det var endast en person som var emot en
ökning av datoranvändningen och han motiverade det med att han inte
ville öka datorberoendet.

Trots att de flesta var positiva till en ökad användning av datorn såg de
också risker med det. En person föreslog till exempel att det skulle finnas
en skrivare ute på lagret så att man kunde skicka order direkt dit ut istället
för att lägga i ett fack. Samma person påpekade dock att det skulle krävas
dubbelkollar så att allt stämmer och att de dataprogram som företaget
använder för tillfället inte är tillräckligt tillförlitliga. Vidare menade han att
en ökad datorisering skulle kräva andra förändringar i det dagliga arbetet
för att kunna genomföras. En annan person påpekade att de olika anställdas
skilda datakunskaper skulle kunna innebära problem och försvåra en
övergång till mer informationsspridning via datorn, men ansåg att det trots
det är värt att försöka. Företagets VD ansåg att en ökad datorisering är
nödvändig, särskilt om företaget växer, och att det skulle vara bra för den
personliga utvecklingen för samtliga anställda.

Hur en ökad användning av dator i informationshanteringen skulle komma
att påverka motivationen hos de anställda är svårt att uttala sig om, även
om de flesta uttalat sig positivt för en ökad datorisering. Det största hindret
att överstiga blir troligen att övertyga skeptikerna om nödvändigheten och
nyttan av ändringarna. Om skeptikerna inte går att övertyga och mer eller
mindre tvingas att anpassa sig till det nya kan det få ödesdigra
konsekvenser då motivationen och engagemanget hos dessa individer
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riskerar att minska. Det senare skulle, enligt Weisberg (1988:173), kunna
leda till minskad kreativitet hos de anställda ifråga samt, enligt Wenger
(2000:227-228), minska förutsättningarna för lärande i företaget.

55..22..33  SSttrruukkttuurreenn  oocchh  kkrreeaattiivviitteetteenn

När vi ovan diskuterade styrningens påverkan på kreativiteten talade vi om
att kreativitet i detta fall handlar om möjlighet och vilja att förändra och
förbättra de nuvarande arbetsmetoderna. Vi har även tidigare redogjort för
att SE Wheel & Forks i mångt och mycket liknar den enkla strukturen.
Som vi skrev i den teoretiska bakgrunden anser Mintzberg att den enkla
strukturen tillsammans med adhockratin är de konfigurationer som i störst
utsträckning möjliggör innoverande i organisationer. Något som är
gemensamt för dessa konfigurationer är den frihet som de anställda ges för
att sköta sitt dagliga arbete.

Under intervjuerna frågade vi de anställda om de upplevde att de har stor
frihet i sitt arbete. Samtliga svarade att de upplevde det som att de inom
ramen för vad som förväntas att de ska göra har stor frihet i allt arbete de
utför. En svarade att han har utvecklat sina egna rutiner i arbetet. Om de
sedan är de effektivaste vet han inte, men de fungerar för honom. Vid våra
observationer såg vi att alla har sina egna rutiner för arbetet och olika sätt
att lösa arbetsuppgifterna. Det är tydligt att de får utföra sitt arbete hur de
vill, givetvis inom vissa ramar, så länge de sköter det. Friheten i arbetet
tillsammans med det engagemang och den motivation som de anställda
verkar känna inför sitt arbete ger oss en bild av en domän som mycket väl
kan verka främjande för kreativitet. Som Csikszentmihalyi (1988:337)
påpekade krävs det att individerna är motiverade och finner domänen
intressant för att kreativiteten skall flöda inom densamma.

När vi sedan ställde frågan om de kunde tänka sig mer gemensamma
rutiner eller om de ville behålla den frihet i arbetet de i nuläget har var alla
positiva till mer rutiner för vissa typer av arbete. En svarande sa att frihet
inte har något med rutiner att göra, att rutiner inte nödvändigtvis behöver
minska friheten.
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Alla var överens om att mer rutiner var nödvändigt för att skapa ordning
och reda på företaget. Flera förslag på områden där rutiner skulle vara bra
gavs, bland annat när det gäller tidsrapportering, reklamationer och
information. Det sades också att det inför framtiden då företaget växt och
en ISO-certifiering kan bli aktuell är nödvändigt med mer rutiner, något
som vi kan hålla med om efter att ha observerat företaget och det arbete
som utförs. En person pekade på vikten av rutiner vid tillväxt då olika
ansvarsområden utvecklas och en tydligare hierarki kan växa fram. Det
påpekades också att det är viktigt att rutinerna inte begränsar den upplevda
friheten i arbetet och låser personalen vid rutinerna. Som Mintzberg
(1983b) påpekade kan strukturen, beroende på utformning, antingen
begränsa eller främja kreativitet. Han menade att en byråkratisk struktur
inte leder till innovationer av medlemmarna, utan att det krävs lite ”fria
tyglar”, samt samarbete och kommunikation mellan de olika funktionerna
inom organisationen.

Även i detta avsnitt är det intressant att tala om en eventuell ökad
datorisering av arbetet. Som vi redogjorde för i ett tidigare avsnitt var de
flesta inställda på att en ökad datorisering är nödvändig inför framtiden
och detta oavsett om företaget växer sig större. Det som de svarande främst
skulle vilja använda datorn till är att hämta information om kunder, deras
köpbeteende och behov samt till internkommunikation. Om en diskussion
med de anställda om vilken information de finner önskvärd skulle föras
kan det mycket väl leda till flera fördelar. Dels skulle motivationen kunna
öka, dels leder relevant information, som diskuterats på flera ställen i
uppsatsen, till att förmågan att komma med nya idéer ökar. Som Weisberg
(1988:173) påpekade krävs en bred kunskap om det existerande för att nya
idéer ska kunna blomstra. Dessutom driver brister i det existerande fram
kreativa lösningar hos individer (Ibid).
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55..33  SSTTYYRRNNIINNGG  OOCCHH  KKOONNTTRROOLLLL  II  AA  KKRRAAFFTT

Det som först bör redas ut, innan vi går in på de huvudsakliga områdena
nedan, är hur styrningen och kontrollen ser ut på A Kraft. Hur agerar
ledningen och hur styrda och kontrollerade känner sig de anställda?

Något som vi kom fram till genom observationer och intervjuer var att A
Kraft vill framstå som ett företag där de anställda får agera tämligen fritt i
det dagliga arbetet. Denna frihet finns givetvis inom vissa gränser. Det
finns uppsatta mål och riktlinjer för hur A Kraft skall nå dessa mål i bland
annat hanterandet av kunder. Friheten i det dagliga arbetet kan sägas ligga
i användandet av de givna medlen för att nå de givna målen. De som
intervjuades menade att de inte på något sätt kände sig styrda i det de
gjorde, men att det finns ramar inom vilka de måste/bör röra sig.

VD vill gärna framhäva att styrandet och kontrollerandet bör hållas på en
så låg nivå som möjligt, men att det är nödvändigt att en sådan funktion
finns för att säkerställa att A Kraft gör det de skall och att kunderna förblir
nöjda. VD menar vidare att behovet av styrning och kontroll är lågt då en
tillit finns till de anställda. En tillit som grundar sig på den samlade,
gedigna erfarenheten som finns. Denna tillit framstod också tydligt i de
intervjuer som vi gjorde då många svar antydde att den frihet som finns
grundar sig på ett klimat präglat av tillit och ett förtroende för att alla gör
det de skall på ett bra och effektivt sätt.

För att använda Mintzbergs (1983a) termer kan A Kraft sägas ha ett väldigt
blandat styr och kontrollsystem. I vissa fall tyckte vi oss kunna urskilja ett
personligt kontrollsystem då tagna (potentiella) beslut av medarbetare ofta
granskas av ledarna för godkännande eller modifierande. Det finns en regel
i A Kraft som säger att vissa beslut endast kan fattas av vissa ledare och
det exemplifierades för oss när en affär vars karaktäristiska motiverade en
granskning av VD innan den kunde verkställas. Det upplevdes inte som att
de anställda kände sig särskilt kränkta eller misstrodda av detta och
acceptansen för chefernas inblandande verkar vara stor.
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Mintzberg (1983b) menar också att ju mer professionell en organisation är
desto mer decentraliserad är den. A Kraft anses av oss vara en
professionell organisation men i hur stor grad företaget är decentraliserat
är intressant att fundera kring.

Det byråkratiska inslaget i A Kraft går att finna i de
standardiseringsåtgärder som skett. De berättar att det finns rutiner och
regler för hur saker skall göras och att de flesta av dessa finns nedskrivna
och tillgängliga för alla. Hur uppdragen praktiskt genomförs är inte på
något sätt standardiserat av nödvändighet då ett uppdrag sällan liknar ett
annat. Det som kan sägas vara standardiserat är själva arbetsprocessens
moment/ordningsföljd i kund/uppdrags hanterandet.

Det ideologiska kontrollsystemet framstår för oss som väldigt starkt i A
Kraft. När man som besökare kliver in genom dörrarna fångar det öppna
kontorslandskap som A Kraft har blicken. Det öppna kontorslandskapet är
både bildligt och bokstavligt. Alla som vi talat med menar att det på A
Kraft rådet ett öppet klimat som innebär att alla har tillgång till alla.

”Vi jobbar i ett företag med öppna dörrar. Ingen skall vara rädd för att
fråga någon annan om något. Vi har genom detta byggt upp en bra
gemenskap och en god stämning som vi tror är bra för företaget”.

Det verkar också som att detta inte endast är vackra ord. Stämningen bland
de anställda har alltid, när vi varit där, varit god och även den attityd som
visats gentemot oss vittnar om det. Det känns kanske lite hårt och konstigt
att säga att personer styrs av ett ideologiskt system, men det är vår åsikt att
exempelvis lärandet främjas av detta.

Det som hittills diskuterats är styrning och kontroll i allmänhet utan något
speciellt fokus. Nedan kommer en koppling ske mellan styrningen och
kontrollerandet på A Kraft och hur det påverkar lärande,
informationshanterande och kreativitet.
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55..33..11  LLäärraannddee  oocchh  ssttyyrrnniinngg

Hur styrs lärandet i A Kraft och hur kan lärandet karaktäriseras? Det
lärande som kan beskrivas som styrt är dels det som sker i formella möten
och dels det lärande som sker i och med spridandet av information via ett
elektroniskt veckobrev. Det berättades också om A Kraft-kvällar där några
viktiga punkter gås igenom rörande företaget och de anställda. Vidare
innehåller dessa kvällar många sociala moment där de anställda får tillfälle
att umgås och utföra aktiviteter som binder dem samman.

Det lärande som kan urskiljas i dessa A Kraft-kvällar är dels ett lärande
som grundar sig på utökad kunskap om företaget och dess verksamhet, dels
ett lärande om varandra i organisationen som binder dem samman och ger
varandra insikt i personliga attribut och förmågor. Motivet till dessa A
Kraft-kvällar kan ur en lärandesynpunkt enligt Armstrong (2000) ses som
ett sätt att binda samman de anställda, skapa en gemenskap och sätta dem i
situationer där de måste lära sig att utnyttja varandras kunskap och
innovationsförmåga i lösandet av uppgifter. Vad det mynnar ut i är att
skapa ett slagkraftigt lagarbete som stärker företagets position på
marknaden – en förmåga att överleva och vara framgångsrika.

Det elektroniska veckobrev som nämndes ovan är något som skickas ut av
VD i syfte att informera och upplysa de anställda om det mesta som sker
som är av allmänt intresse. Det lärande som här kan urskiljas är av
informativ art – utökad kunskap om vad som händer i företaget. Att skapa
kunskap och lärande genom exempelvis information är viktigt då det
skapar deltagande och engagemang hos de anställda (Choo, 1998, Strid,
1999).

De två nyss nämnda formella källorna till kunskap och lärande var några vi
inte kom i direkt kontakt med men av det som gått att utläsa av
intervjuerna så verkar det som dessa källor är av stor vikt för dels
information men framför allt för skapande av gemenskap och gemensam
kunskap om företaget.
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Som Strid (1999) och Larsson (1993) menar är gemensam kunskap om
företaget oerhört viktigt för att alla anställda skall ge en liknande bild av
företaget till olika intressenter. A Kraft skall se likadant ut i allas ögon –
både inom och utom organisationen.

Vad såg vi då för tecken på styrt lärande under våra observationer? Det
som kan beskrivas som lärande kan i det närmaste likställas med
informationsgivande (denna koppling är på intet sätt överraskande då ett
flertal av de författare som vi tagit upp erkänner detta samband bl a Choo
(1998) och Strid (1999). Under observerandet av VD så informerade denne
en av de anställda om olika saker som måste göras. Den anställde tog till
sig detta och under samtalet mellan de båda så skedde hela tiden ett utbyte
av frågor och försäkringar om att motparten förstått.

Även om frågorna i sig inte var avgörande för företagets framgång så
illustrerade detta exempel för oss hur kunskap omvandlas till en
lärandeprocess som i sin tur blir kunskap hos en ny person. Just detta
beteende var vanligt förekommande på A Kraft. Kunskapsöverföring
skedde antingen via direkta samtal eller via mejl (mer om mejl i avsnittet
om struktur och information nedan).

A Krafts lärande kan också kopplas till Wengers (2000) Communities of
practice där det handlar om att få medlemmarna i en organisation att känna
att de bidrar till verksamheten. Wenger nämner vidare skapandet av
gemensamma normer och värderingar som en väg att skapa tillhörighet för
de anställda. Allt detta sammantaget gör att det blir ett klimat som främjar
lärande och underlättar spridandet av kunskap.

A Kraft är ett företag som genom selektiv rekrytering försäkrat sig om att
de har en väldigt erfaren personal. Denna personal innehar stor kunskap
inom många områden och kan inom många av dessa anses vara experter.
Ett problem som A Kraft har är att denna kunskap ofta är personbunden.
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Den enskilde individen sitter på kunskap som inte (kan) förmedlas,
antingen på grund av bristande rutiner (ingen lagringsplats för kunskap
som exempelvis databaser) eller att kunskapen inte alltid är särskilt
påtaglig, s.k. tyst kunskap. Den tysta kunskapen är oerhört svår att
förmedla i en organisation (King & Zeithaml, 2001).

Så länge som kunskap förblir bunden till de enskilda individerna i A Kraft
kan företaget inte använda det fulla värdet av expertisen (Choo, 1998). Vi
vill gärna poängtera att det på intet sätt går dåligt för A Kraft i deras
verksamhet, men det vi vill föra fram är de vägar som finns att styra
handlandet så att all den tysta kunskapen kommer till hela företagets nytta.

Det finns vägar att hantera ovanstående problematik som bland annat
Hernes (1999) och Choo (1998) skrivit om och detta behandlas lite senare i
rapporten.

55..33..22  IInnffoorrmmaattiioonn  oocchh  ssttyyrrnniinngg

För att ta reda på hur information hanteras och sprids inom A Kraft ställde
vi frågor kring detta till några av de anställda. Vi observerade även hur
information anskaffades och förmedlades och hur informationen sedan
användes. Det som eftersöktes var om det finns några rutiner för
informationsspridning, hur olika typer av information sprids och vad de
anställda anser om nuvarande system för information.

Vad vi snabbt konstaterade under både observationer och intervjuer var att
datorn är den huvudsakliga källan till information för de anställda. Alla
sitter framför en dator och arbetar och i datorn finns all tänkbar
information som är nödvändig för arbetets utförande. Det berättades för
oss att all information som kan vara av nytta för de anställda finns på
internwebben. Genom internwebben förmedlas en stor mängd information
som skall nå ut till de anställda och det verkar som att de har god disciplin
när det gäller att läsa exempelvis det veckobrev som tidigare nämnts.
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Genom ett bra förmedlande av information och ett säkerställande att
informationen når fram kan ledningen i A Kraft se till att de anställda
känner sig delaktiga och leds i rätt riktning. Både Choo (1998) och Strid
(1999) lyfter fram informationens betydelse i skapandet av motivation och
engagemang. Vi anser att A Kraft lyckats bra med detta då det verkar som
att de anställda tar till sig den information som sprids via IT.

Det finns ett engagemang och en motivation som kan härledas till den
information som spridits. Vidare fungerar även internwebben som en
försäkran om att de anställda har en gemensam bild av verksamheten som
de förmedlar till utomstående. Något som Strid (1999) och Larsson (1993)
menar är viktigt för företagets legitimitet och ansikte utåt.

Något som var lite uppseendeväckande under observerandet var den stora
mängd e-post som vissa av de anställda var tvungna att ta sig igenom varje
dag. På A Kraft finns en outtalad rutin som innebär att mycket information
förmedlas via mejl. Egentligen all information som inte måste förmedlas på
annat sätt. Det innebär att tid går åt till att först prioritera och sedan läsa
det som är av högsta vikt för tillfället. De anställda berättade för oss att
detta ibland kan vara jobbigt men att de utvecklar egna rutiner och system
för att hantera all mejl och att det oftast fungerar bra.

Vad som kan konstateras av ovanstående är att A Kraft är mycket beroende
av den moderna IT tekniken. De fördelar med användandet av IT som Strid
(1999) räknar upp gäller också på A Kraft. Speciellt de fördelar som har att
göra med tids- och rumsoberoende samt den smidiga arkiveringen. Det
sista har dock gått så långt att det arkivsystem som finns på datorerna har
blivit så stora och ofta oöverskådliga att det ibland uppstår svårigheter att
finna den information som eftersöks. De anställda anser ändå att det är det
överlägset bästa sättet att arbeta på.

I förmedlandet och anskaffandet av information såg vi också hur de
anställda många gånger sprang omkring och letade upp någon som kunde
ha eller behöva viss information. Detta underlättas förstås av det öppna
kontorslandskap som finns och många gånger föregick det små
personalmöten där de anställda diskuterade formella och informella saker.
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Som några av de intervjuade sa;

”Vill man ha information så får man skaffa det. Man måste ta för sig
lite”.

När de anställda sprang omkring så följde vi efter många gånger för att se
vad som hände och vi ställde även frågor kring vilken typ av information
som skulle anskaffas. Många gånger handlade det om information rörande
pågående och/eller potentiella projekt där det fanns vissa oklarheter som
behövdes redas ut. I de flesta fall fanns svaret hos den som uppsöktes men
det hände att den undrande hänvisades till någon annan och att denne
andre inte fanns tillgänglig av någon anledning. Vid sådana tillfällen
användes istället e-post som kommunikationsväg för frågor och svar.

Vi försökte ta reda på vilken information det finns rutiner för vad gäller
spridandet. Svaren vi fick varierade lite men de flesta var ense om att det
finns rutiner för all information. De var också ense om att dessa rutiner inte
alltid följs vilket innebär problem när det till exempel saknas information
som är nödvändig som faktureringsunderlag. Sådan information är
tidsrapporteringar och aktivitetsrapporter som de anställda är tvungna att
göra regelbundet. Den person som är ansvarig för fakturering fick därför
ofta påminna de som ej rapporterat om att det är dags att göra detta och det
skedde antingen via mejl, telefon eller om personen fanns på plats via
direktkontakt.

Vi försökte också utröna hur de anställda tycker att informationsflödet
fungerar. Genom detta fick vi många intressanta svar. Intressanta för att de
i vissa avseenden varierar och för att de i vissa avseenden stämde överens.
En brist som finns och som framlyftes av några var information om vem
som gör vad i vilket projekt och vem som jobbar i ett visst projekt.

En av de intervjuade påtalade att mer lärande grundat på andra anställdas
erfarenheter eftersöks och en annan kompletterade detta uttalande med att
information om projekt och kompetens kan förbättras. Det de flesta var
överens om var att det öppna klimat som råder i mycket underlättar
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kommunikationen och spridandet av information och att närheten till
varandra gör att närhelst information önskas så kan den smidigt anskaffas.

Som kan utläsas av tidigare resonemang hanteras brister i information
genom att mejla eller söka upp personen i fråga. Hur det går till beror ofta
på hur brådskande ärendet är. Under observerandet såg vi ofta att sökandet
av information skedde via mejl vilket torde tyda på att den mesta
information som saknas inte är av kritisk art.

55..33..33  AAtttt  ssttyyrraa  ddeenn  kkrreeaattiivvaa  pprroocceesssseenn

Att kreativitet är viktigt för A Kraft i deras verksamhet framstår som
självklart, men vilka tecken finns det på att kreativiteten medvetet
understöds? För att få svar på detta ställde vi frågor som berörde hur pass
fria de anställda känner sig i arbetet och i hur stor utsträckning de kan ta
egna initiativ i det de gör. Vi sökte också sådana tecken i de observationer
som vi gjorde och vad vi kom fram till var att det finns utrymme för
kreativitet men detta utrymme är begränsat av vissa ramar inom vilka de
anställda måste röra sig.

Det vi fokuserade på främst var kreativitet i samband med kundkontakter.
Vad som framgick av intervjusvaren var att de anställda känner sig fria på
vissa punkter och mer låsta i andra. Fria vad gäller hur lösningar på
kundens problem skall införas och arbetas fram. Låsta i förhandlingar och
avtal där ledningen ofta vill ha ett ord med i laget. När det gäller
hanterandet av kunder (i avtalsfasen) så finns det många skriftliga rutiner.
Det finns även regler för hur stora affärer som ledningsgruppen eller VD
måste se över innan de godkänns.

Huruvida kreativiteten drabbas av de rutiner och regler som finns direkt
kopplat till styrning och kontroll är dock svårt att säga (att en allt för strikt
kontroll är hämmande på kreativiteten framgår dock av det citat av Weick
som återfinns i den teoretiska bakgrunden).
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55..44  SSTTRRUUKKTTUURREENNSS  PPÅÅVVEERRKKAANN  II  AA  KKRRAAFFTT

Struktur och styrning är två begrepp som starkt hör ihop, men vi hoppas att
vi genom den skillnad vi gör mellan begreppen i avsnittet teoretisk
bakgrund klargjort vad som detta avsnitt kommer att handla om.
Inledningsvis beskrivs A Krafts struktur, hur organisationen ser ut och hur
den kan beskrivas i Mintzbergs termer.

A Kraft är organiserat som en matrisorganisation vilket innebär att ledarna
har ansvar över personer från olika affärsområden och dessutom att de har
ansvar över ett specifikt område rörande A Krafts affärer. I
organisationsschemat som presenteras i företagspresentationen ges en blick
av hur ansvar och positioner är fördelade. För de anställda innebär det att
de har flera ledare att rapportera till och erhålla information ifrån.

A Krafts struktur kan även karaktäriseras som organisk vilket stämmer
överens med den dynamiska värld som företaget befinner sig i. Däremot
kan företaget ej sägas vara övervägande decentraliserat som en hantering
av den komplexitet som omvärlden präglas av, något som Mintzberg
(1983b:137-138) menar är vanligt. Att omvärlden innehar ovan nämnda
egenskaper är något som de anställda inom A Kraft framhåller då
utvecklingen inom de områden som A Kraft är verksamma i sker snabbt
och ställer därför höga krav på kompetens och flexibilitet.

Att A Kraft till större del liknar en adhockrati än en maskinbyråkrati
framstår ganska klart. Det går inte att urskilja några tydliga former av
standardisering och mycket av den koordinering som sker, sker genom
överenskommelser mellan de anställda även om ledningen har mycket att
säga till om. De arbetsuppgifter som finns är av sådan art att denna
kombination krävs. Det faktum att A Kraft inte kan karaktäriseras som fullt
ut decentraliserat innebär att företaget inte är en renodlad adhockrati.
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Enligt Mintzberg (1983b:253) är den struktur som följer med adhockratin
att föredra då organisationen ständigt skall kunna anpassa sig till
förändringar i omvärlden och vara innovativ. A Krafts struktur och
arbetsformer innebär att mycket arbete sker i projektform och då A Krafts
medarbetare kan karaktäriseras som experter inom sina områden har
projektformen större möjlighet att frambringa innovativitet (Mintzberg,
1983b:254). A Kraft kan därmed i mycket liknas vid en ”operating
adhocracy” då strukturen i huvudsak används till att tillfredsställa
kunderna.

55..44..11  SSttrruukkttuurreennss  iinnvveerrkkaann  ppåå  lläärraannddeett

Med tanke på hur A Kraft är strukturerat och vad verksamheten består av
är kunskap och lärande något som är av största vikt för framgångarna på
marknaden. Genom projektform och matrisorganisation borde ett klimat
skapas som främjar lärande och spridande av kunskap. Den kunskap och
det lärande som här avses är det som är förknippat med förmågan att
tillfredsställa kunderna på bästa sätt. Ett exempel på lärande eller lagrande
av kunskap är hur dokumentationen sker av de processer som äger rum vid
kundkontakterna. Detta var något som vi både observerade och frågade om
i intervjuerna och det som framkom var att det finns mallar för hur
processen skall se ut – vad som skall ske i varje steg. Det finns dock ej
något som håller ihop allt, ”något som skapar en helhet” som en av de
intervjuade sade. Vi fick dock en kundprocess presenterad för oss som
något övergripande beskriver tillvägagångssättet vid kontakterna med
kunder. Nedan illustreras kundprocessen så som den ser ut med
ordningsföljd och innehåll. Under figuren följer sedan förklaringar om vad
varje moment innebär.
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Figur 8 Kundprocessen i A Kraft

• Kundförfrågan: I detta första steg sker den första kontakten
mellan A Kraft och kunden. Denna första kontakt tar sig
vanligtvis uttryck i en förfrågan av kunden som är grundad på
ett behov som uppstått. Den första kundkontakten kan skapas
antingen genom aktivt säljande eller kundens egen vetskap om
A Kraft. När förfrågan tillkommit A Kraft genomgår den i nästa
steg en utvärdering.

• Utvärdering/analys: I detta tidiga skede av processen avgörs
till stor del om den förfrågan som inkommit skall antagas som
ett uppdrag. Den utvärdering och analys som görs sker inom A
Krafts lokaler där ett flertal personer diskuterar och ser över
bland annat kapaciteten som för närvarande finns. Hur hög är
beläggningen? Uppstår det några interna behov om uppdraget
accepteras? Dessa är några av de frågor av mer praktisk
karaktär som tas upp. Vidare undersöks i denna del av
processen om det finns tillbörlig kompetens att tillgå vilket kan
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sägas vara starkt kopplat till leveransförmåga och villighet. Allt
det nyss nämnda ses över och dessutom tillkommer kärnfrågan
om det eventuella uppdraget ligger inom den strategi som
fokuseras. Om ett uppdrag skall accepteras och leda till nästa
steg i processen, så skall det ligga inom gränserna för vad
strategin uttrycker.

• Offertarbete: Av en mer administrativ karaktär är det
offertarbete som tar vid om uppdraget uppfyller de villkor som
ställts i tidigare moment. Syftet med offertarbetet är att på
papper få ner en beskrivning av lösningen av kundens
förfrågan. Mer specifikt innebär det att en specifikation av
genomförandet redovisas för kunden som får tid till att bedöma
och begrunda dess innehåll.

• Förhandling: När kunden studerat offerten är det dags att sätta
sig vid förhandlingsbordet. Vad förhandlingarna huvudsakligen
går ut på är att försäkra båda parter om varandras ståndpunkter
och vad uppdraget egentligen innebär, eller med andra ord så
gallras oklarheter bort. Vid förhandlingarna presenterar A Kraft
vilken teknik och vilka människor som skall användas samt en
tidsplan för uppdragets genomförande. I detta skede diskuteras
även priset på tjänsten. Tilläggas bör att i detta steg, samt även i
det föregående, förekommer det aktiviteter inom A Kraft som
underlättar processen. Vid en förfrågan som antas vara
intressant och säker sker ofta förstudier och workshops samt
framtagande av illustrerade kravspecifikationer, s.k. prototyper.
Genom dessa aktiviteter kan A Kraft förbereda sig för
uppdraget och kunden får en inblick i hur A Kraft uppfattat
förfrågan och kan i detta steg upptäcka missförstånd.

• Avslut/avtal: När samtliga missförstånd eliminerats och båda
parter är överens avslutas förhandlingarna och offertarbetet
med att avtal skrivs. Detta avtal ligger sedan som grund för
genomförandet, men under resans gång förekommer det att allt
inte varit så solklart, trots prototyper m.m. vilket innebär att
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avtal kan förändras om nödvändigt.

• Projektplan: Vid konstaterandet att ett uppdrag är accepterat
och överenskommet så krävs en mer detaljerad plan där det
noggrant specificeras svar på frågor som vad, vem, hur och när
- en typ av resursbudgetering. Denna specifikation utgör sedan
underlaget för själva genomförandet.

• Genomförandet: Hur genomförandet ser ut beror givetvis på
typen av uppdrag och tjänst. Det kan vara en projektledare,
konsultverksamhet eller någon webbteknisk lösning.
Gemensamt är dock den höga frekvensen av kontakt mellan
kunden och A Kraft vilken försäkrar och kanske ändrar den
ursprungliga planen eller det som avtalet grundar sig på.

• Leverans - uppföljning – vidareutveckling: När uppdraget är
slutfört, tjänsten levererad, så vidtar uppföljande åtgärder.
Kunden släpps inte direkt av flera olika skäl. A Kraft vill
försäkra sig om att kunden är nöjd och att det levererade
fungerar som det ska. Vidare vill A Kraft, genom fortsatt
kontakt, att kunden vänder sig till dem för uppgradering
och/eller vidareutveckling av implementerade lösningar.
Genom att inte släppa kunden ifrån sig kan det hos kunden, mer
eller mindre påverkat av A Kraft, skapas nya behov som leder
till en ny process, vilket den stora pilen till vänster i figuren
skall illustrera.

Av naturliga skäl uppstod ingen situation där vi kunde följa kundprocessen
så som den ser ut i dess helhet då tidsaspekten ej tillät detta. Däremot
kunde vi se vissa moment i densamma vilket illustreras av nedanstående
protokoll från en observation. (Protokollet är ändrat där det är nödvändigt
för förståelsen).
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Tid              Anteckningar

14.00 A tar emot samtal. Diskuterar kravspecifikation. Hur gå vidare?
Gör det något om fel?

14.03 A får samtal från C. Förfrågan om han läst ett mejl. Berättar om
det förra samtalet om kravspecifikation. Diskuterar
uppdragsspecifikation. Diskuterar när ett uppdrag kan vara
klart.

14.08 Pratar med B om telefonsamtalen. De bestämmer att ha ett möte
senare. Diskuterar ett offertförslag. A frågar vad A kan göra
innan mötet. B säger att han kan göra lite
tidsåtgångsuppfattningar. Bokar möte i morgon 14-15.

14.10 Börjar jobba med ett uppdragsavtal som måste iväg snart.
(beskrivning, tidsplan mm)

14.15 Diskuterar med B om uppdragsavtal. B lägger in mall. B undrar
varför står inte L med? Diskuterar om vilka som är med.
Informationsutbyte sker med B om vad uppdragsbeskrivning
skall innehålla. (formaliteter mm).

14.18 Skickar dokument till tidigare telefonkontakt via mejl.

14.20 Läser inkommet mejl som diskuterades på telefon tidigare.

14.35 Lägger in åsikter i mejl. Ringer upp C. Berättar om åsikter.
Diskuterar med C om vad tredje part framfört. Produktspecifika
saker. Timplan och produktinverkan på kundens system.
Försöker klargöra vad kund tänkt sig. Kunden vill byta
mötestid. Helst ett telefonmöte. A vill helst möta representanter
från kunden ansikte mot ansikte. Meddelar att han inte kan gör
så mycket innan mötet med B i morgon.
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Har inte rört D:s kommentarer som han mejlat i måndags.
Diskuterar vem som skall ta tag i det. Frågar vilka som
fortfarande är kvar i projektet. Diskuterar hur priset skall sättas.
Finns vissa brister hos en part som skulle kunna dra ner priset.
Finns tydligen utrymme för lägre pris. Oroar sig för att
projektet inte går framåt.

14.46 Samtalet slut. Återgår till dokumentet.

Något som kan utläsas av observationen är bl. a. att det ibland är lite oklart
om vad som skall göras i varje situation och att dessa oklarheter ofta löses
genom diskussioner med och frågor till kollegor på arbetsplatsen. Vad som
också kan utläsas är att den dokumentation som skett inte innehåller all
information som är nödvändig för att en klar överblick över det pågående
uppdraget skall kunna hållas. Det kan tyckas att i projekt där ett flertal
personer är inblandade bör dokumentationen vara av sådan art att den
stämmer och är lika hos alla inblandade. Om viktig kunskap om en kund
och/eller ett projekt är bunden till en individ kan inte den fulla nyttan av
denna kunskap utvinnas av företaget (Choo, 1998).

Från ovanstående resonemang kan kopplingar göras till avsnitt 5.3.1 där
tyst kunskap och lagring av information diskuteras. A Kraft tycks inte ha
några etablerade rutiner för lagrande av information (kunskap), eller
rutiner över huvud taget. Gherardi (2000) menar att mycket kunskap finns
inbyggd i rutiner. Denna kunskap beskrivs som operationell och tyst. Finns
sådan kunskap inbyggd i A Kraft och hur tar sig den i uttryck? Vad
observationer och intervjuer visat är att alla mer eller mindre vet vad som
skall göras, men att det många gånger sker på olika sätt.

Vad nyss nämnda säger oss är att (nästan) varje individ har sin egen
uppsättning rutiner och som Brunsson (1998) menar är ofta upprepade
processer svåra att ändra på. Detta är något som är acceptabelt så länge
resultatet är tillfredsställande. Problemet är att finna vägar för spridande av
de av dessa rutiner som fungerar bäst. Gherardi (2000) ser på kunskap som
en tillgång och att den kan överföras mellan individer utan att förändras.
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Vad vi tror i enlighet med Choo (1998) och King & Zeithaml (2001) är att
kunskapen förenad med individernas rutiner är svår att överföra och att
sambandet mellan företagets framgång och spridandet av denna kunskap
måste inses av ledningen. Som Gherardi (2000) skriver så kan kunskapen
vara ett hinder för lärprocessen i organisationer då spridningsvägarna ej
fungerar tillräckligt.

Har A Kraft en struktur som främjar lärande? Vid en koppling till Wengers
(2000) diskussion kring Communities of Practice och Social Learning
Systems kan vi se att det i A Kraft pågår mycket arbete i projektform vilket
innebär att gränser dras mellan projektgruppen och övriga ”världen”.
Därav kan det tyckas vara naturligt att mycket av det lärande som sker
beror av gruppinterna diskussioner och förfrågningar och det var något
som vi också observerade (se ovan). Detta med gränser är något som
Wenger (2000) lyfter fram som fördelaktigt för lärandet så länge som
gränserna inte fungerar som hindrande för kommunikation och förståelse
mellan grupper.

Något som kan sägas om A Kraft är att hela företaget präglas av många
gemensamma egenskaper hos individerna vilket gör att en
gemensamhetskänsla skapas och att hindren för kommunikation och
förståelse är små. Enligt detta resonemang skulle A Kraft ha en struktur
som främjar lärande (Wenger, 2000).

Något som talar emot A Kraft kan kopplas till den diskussion som Hernes
(1999) för kring struktur och lärande. Vad Hernes menar är att lärande
fungerar bäst i en organisation som är strukturerad horisontellt då kunskap
bäst förmedlas på detta sätt. Vi har i A Kraft sett tecken som tyder på att en
viss centralisering förekommer (vertikal struktur).

Ledarna har mycket ansvar och många beslut skall passera dem innan de
kan godkännas (en parentes i sammanhanget är att så länge som A Kraft
inte blir större så fungerar denna struktur men om företaget växer så
förmodas decentraliseringen öka av nödvändighet). Om företaget skall
decentraliseras för att skapa en plattare, horisontell organisation krävs det,
enligt Hernes (1999) att ledningen (och för den delen även medarbetarna)
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har en kognitiv struktur som kan acceptera förändringar. Frågan blir därför
om det är aktuellt att genomföra förändringar. Frågan är även relevant med
avseende på det faktum att de anställda verkar trivas med situationen som
den ser ut idag. Om A Kraft har utvärderat sin miljö för lärande kopplat till
strukturen och de anställdas inställning och kommit fram till att det
fungerar bra så ska de givetvis behålla det nuvarande systemet men om en
utvärdering visar annat kan kanske en förändring vara att föreslå även om
det är svårt att genomföra.

55..44..22  SSttrruukkttuurr  oocchh  iinnffoorrmmaattiioonn  ––  mmööjjlliigghheetteerr  oocchh  bbeeggrräännssnniinnggaarr

För att ta reda på om A Krafts struktur fungerar bra för
informationsspridning så frågade vi de anställda om de får den information
de vill eller om de får för lite alternativt för mycket. Svaren varierade men
det verkade som om problemen förenade med information är att det ibland
kommer för mycket och att informationen är ostrukturerad. Mycket tid får
användas till att sålla bort det som inte behövs.

”Vi får väldigt mycket information och den kunde vara
sammansatt på ett annat sätt. Det är ej alltid givna strukturer. ”

Det hävdas dock att informationen är väldigt lättillgänglig men
svårigheterna ligger som sagt i prioriteringar och tidsåtgången till dessa.
Som en av de anställda sa så är långt ifrån all den information de får av
intresse och relevans för arbetet. Mycket information kommer utifrån och
det är den informationen som främst ses som ointressant. Ett dilemma för
de anställda är att det finns en liten del av den externa informationen som
är intressant och att de därför anser sig tvungna att gå igenom allt som
finns för att inte riskera att missa något som är av relevans för A Kraft
och/eller deras konkurrenter.
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För att få reda på hur information om kunder hanteras så frågade vi om hur
information om nya kunder sprids. Av svaren framgick att nya kunder tas
upp på A Kraft kvällarna och i veckobrevet och är kunderna av potentiell
art så diskuteras dessa i säljmöten. Riktigt stora kunder som innebär riktigt
stora affärer likställs i A Kraft med, som de säger, ”skumpa”.

”Om vi får en riktigt stor affär som vi jobbat hårt med så blir det
fest. Då åker skumpan fram.”

Av intresse var också att se hur pass personbundna kunderna är dvs. om en
kund kan skickas vidare till någon annan inom företaget. Svaren var att
affärsmässigt var det inga problem. Däremot kan det bli problem om någon
projektledare försvinner. En av de intervjuade menar att företaget är sårbart
om någon försvinner. Sårbart med avseende på att i projekt så byggs ofta
starka personliga relationer upp med kunder – något som är viktigt för
uppdraget och framtida affärer. Vidare är det för möjligheten att ta över
någon annans kund, viktigt att information om kunderna finns tillgänglig.
Vi frågade om detta och kunde även observera hur det interna system för
detta användes. Genom det systemet har alla tillgång till kundinformation,
vilka prislistor som gäller och de offertmallar som skall användas.

Som framgick i avsnittet om styrning och information är A Kraft ett
företag som gärna nyttjar det som den moderna tekniken har att erbjuda.
Alla har varsin dator och via denna skickas information till varandra. Detta
är ett system – en del av strukturen som verkar vara fast inbäddat och
genom denna finns oändliga möjligheter att förmedla information, vilka
också utnyttjas. En annan källa till information som också utnyttjas är
papper. Den mesta informationen finns dock på datorn i komplicerade
nätverk vilket gör att de som vi intervjuade medgav att det ibland var
bättre att använda pärmar för arkivering.

”Den mesta informationen finns på datorn, även det som finns
på papper. Ibland är det lättare att hitta papper och vi har
försökt att lösa åtkomligheten på datorn. Det är ett oerhört
komplicerat nätverk men vi försöker lägga allt i datorn.”
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”Jag använder datorn till 90 procent. Det är svårt att hålla alla
system uppdaterade och det är en sämre ordning i datorn. Det är
mer översiktligt i pärmar.”

Som framgår av citaten är datorn ibland överskattad som förmedlare och
lagerplats för information. Fördelen är utrymmet och smidigheten att lagra.
Däremot krävs ett gott ordningssinne hos den som ordnar alla filsystem
och mappar som i vissa fall i A Kraft visade sig vara enorma s.k. träd som i
det närmaste var oöverskådliga för en utomstående.

Tidigare har vi klassificerat A Kraft som ett adhockratiliknande företag.
Mintzberg (1983b) menar att det inom organisationer av sådan typ finns
problem och stora kostnader i kommunikationen mellan organisationens
medlemmar och att detta beror av den struktur som finns. Då A Krafts
struktur inte är helt ”lös” kan dessa problem till viss del bemästras.
Problemen som Mintzberg talar om är att alla typer av anställda vill vara
med och säga sitt vilket kan vara svårt i en löst hållen organisation.
Problem uppstår med att styra och koordinera kommunikationsprocessen
inom företaget och vi kan i A Krafts fall se hur dessa problem motarbetas
med viss styrning och definierade roller.

Att skapa en organisation i vilken informationshanteringen fungerar är
förstås viktigt. A Kraft, som för närvarande är ett företag med drygt 30
anställda, har i vårt tycke lyckats ganska bra med detta. Ju fler som arbetar
inom en organisation, desto större incitament till decentralisering och
delegering och dessa två åtgärder är något som ställer höga krav på
förmedlandet av informationen och dess innehåll (Strid, 1999).

A Kraft är ett företag som vid tidpunkten för denna rapport växer och
därmed kommer större krav ställas på informationen och spridandet av
densamma. Kanske är det så att en annan huvudsaklig informationskälla är
att föredra för att försäkra att all viktig information verkligen uppfångas av
de som bör göra det.
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55..44..33  SSttrruukkttuurreenn  oocchh  kkrreeaattiivviitteetteenn

Att observera kreativitet är väldigt svårt och vi fick därför ställa frågor
kring detta för att se hur det kreativa klimatet i A Kraft ser ut. Kreativitet
har enligt Mintzberg (1983b) mycket att göra med den struktur som råder i
företaget. A Kraft har en enkel och organisk struktur med en stark prägling
av adhockrati och dessa egenskaper är fördelaktiga för ett innovativt
klimat. Vi frågade de anställda om de känner att de har frihet i arbetet,
något som kännetecknar den enkla strukturen och adhockratin. Alla de
intervjuade sade att de kände stor frihet i arbetet och att det är nödvändigt
då stor flexibilitet krävs då den ena dagen sällan är den andra lik.

”Jag har mycket stor frihet, men det finns ju ramar att röra sig
inom. Dagarna är ju också väldigt situationsrelaterade och för
det krävs mycket flexibilitet.”

Som det framgår av frågorna vi ställt har vi inte försökt ta reda på hur
kreativa de anställda är utan snarare om det finns förutsättningar för
kreativitet. Frihet i arbetet är ett sådant kriterium enligt Mintzberg (1983a)
och vi frågade de anställda om de skulle kunna tänka sig att införa mer
rutiner i arbetet, rutiner som styr och blir en del av den struktur som
präglar det dagliga arbetet. På denna fråga fick vi många, för oss,
intressanta svar.

”Jag vill ha mer rutiner. Det är bara till hjälp. Bra att ha om
någon försvinner. Vi måste kunna dra nytta av varandra.”

”Det är viktigt att kunna få det stöd som behövs och som kan fås
genom rutiner. Vi är ju ständigt lärande och finns det mer
rutiner så har A Kraft större möjligheter att lyckas ”

”Vi har behov av mer rutiner i vissa avseenden, exempelvis
kompetensöverföring. Var finns kompetensen? Vilka affärsmöjligheter
finns?”
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Det verkar finnas en positiv inställning till att införa mer rutiner. Rutiner
som fungerar som stöd och rutiner som säkerställer kvaliteten på
prestationerna om någon är frånvarande. Rutinernas främsta
användningsområde skulle enligt de intervjuade kunna vara någon sorts
identifiering av anställda som besitter viss kompetens. Att veta vem som
kan vad och med hjälp av detta se till att alla får den kompetens de anses
behöva.

Wenger (2000) talar om att innovativt lärande kräver skillnader mellan
erfarenhet och kompetens medan expertis kräver likheter mellan desamma.
A Kraft hamnar någonstans mellan dessa ytterligheter då det ibland finns
likheter och ibland skillnader. A Krafts medarbetare kan i mycket
beskrivas som experter inom sina områden och det finns därmed en risk att
det innovativa inslaget i verksamheten inte kan komma upp till ytan – i alla
fall inte så lätt.

Som Csikszentmihalyi (1988) menar är kreativitet ett resultat av den miljö
i vilken den existerar. Csikszentmihalyi använder begrepp som fält och
domän för att förklara en kreativ tankes uppkomst och bevarande.
Domänen är ett område som i A Krafts fall skulle kunna vara något
internetteknik-relaterat. Och fältet består av de personer som kan påverka
domänen. Dessa kan vara experter och i övrigt mäktiga personer inom
branschen och de kallas av Csikszentmihalyi för gatekeepers. Sådana
gatekeepers kan tänkas finnas inom A Kraft men även utanför företaget då
det är relativt litet på marknaden.

Kan det då sägas att A Kraft har en struktur för kreativitet? Enligt
Csikszentmihalyi (1988) så spelar det ingen roll hur uppfinningsrik en
person är om inte domänen motiverar denna person att innovera.
Motivation är viktigt för kreativitet.

Vi tror att motiverandet till innovationer är tämligen lågt i A Kraft även om
kreativa personer enligt Csikszentmihalyi (1996) besitter de egenskaper
som A Krafts medarbetare verkar ha. De trivs med arbetet och det verkar
göra något som de tycker om. Kanske är det så att den domän och det fält
som de anställda inom A Kraft arbetar inom inte för närvarande är



Att skapa en miljö för lärande och kreativitet

100

anpassade till nya idéer. Den individuella kreativiteten verkar dock inte
behöva hämmas av den struktur som A Kraft har även om mer rutiner
införs. En låg kreativitet kan även förklaras av det faktum att de anställda
arbetar i kortare perioder med ett projekt för att sedan ge sig på nästa.
Weisberg (1983) hävdar att det krävs tid och uthållighet för att skapa en
kreativ tanke. Med ett brinnande intresse och ett djupt engagemang i det
som görs nya infallsvinklar skapa nya innovativa lösningar. Frågan är om
det finns tid och lust till detta i A Kraft och om det finns utrymme för
kreativa lösningar i den domän i vilken företaget verkar. Det kanske inte
längre handlar om kreativitet i de nya kunskapsföretagen utan snarare om
att energi bör läggas på förankring och förstärkning av vad som finns i
dagsläget.
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66  SSLLUUTTSSAATTSSEERR
I detta, uppsatsens avslutande, kapitel presenterar vi de slutsatser som vi
kommit fram till genom analysen av den empiri som vi insamlat under
studiens gång. I kapitlet försöker vi besvara de frågor som vi ställde i
problemdiskussionen. Kapitlet avslutas med förslag på framtida forskning
inom de områden som uppsatsen berör.

66..11  HHAANNTTEERRIINNGGEENN  AAVV  PPAARRAADDOOXXEENN  ––  VVIILLKKAA
AAVVVVÄÄGGNNIINNGGAARR  GGÖÖRR  FFÖÖRREETTAAGGEENN??

Barney (1991) resonerar kring att ett företags prestation är en funktion av
hur väl ledare bygger sina organisationer kring de resurser som finns.
Vidare menar han att många resurser och deras inbördes förhållanden är
svåra att tolka både utifrån och inifrån vilket innebär att det för företagen
sätts upp begränsningar vad gäller resursernas mobilitet och ledningens
förmåga att skapa och behålla konkurrensfördelar. En av de kritiska
resurser som finns är de kompetenser som individerna i organisationen har.
Kompetenser är avkastningsökande resurser som avtar i värde om de inte
används och delas (Prahalad & Hamel, 1998), och det är därför viktigt, för
företag i allmänhet och för de företag som vi studerat, att dessa resurser
används på bästa möjliga sätt för att skapa konkurrensfördelar.
Utnyttjandet av resurserna går att finna i strukturerandet och styrningen av
dessa. Hur resurserna används och vilka avvägningar som görs i de olika
former för struktur och styrning som finns.

Då mycket kunskap i en organisation kan karaktäriseras som tyst är det
viktigt att det finns vägar att föra denna kunskap till ytan för att undvika att
barriärer byggs upp som hindrar företagen att utveckla sig och skapa
konkurrensfördelar (King & Zeithaml, 2001). Tyst kunskap är något som
finns i organisationers handlingar och rutiner och den reflekteras inte över
förrän det är något som går fel (Gherardi, 2000). Det är därför viktigt att se
på hur företagen agerar vid uppkomsten av problem och om det innebär att
de lär av dessa.
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Vad vi såg i SE var att det ofta förekom problem i samband med
hanterandet av kunder. Dessa problem hade sin grund i att olika personer
inom SE har etablerat kontakter med olika kunder. Genom detta kan
felaktiga prisuppgifter ges samt även felleveranser ske. Vi har inte i vår
undersökning funnit något som tyder på att det finns rutiner för hur detta
skall hanteras. De anställda i SE förlitar sig på att den information som
krävs för att kunna hjälpa en kund som någon annan inledningsvis
förhandlat med, finns i en pärm med utskrivna offerter. Bristen på en
ordentlig rutin i detta sammanhang kan innebära att lärandet uteblir i och
med utebliven kommunikation och att det lärande som trots allt sker
uppkommer för sent - när misstaget redan är gjort. Det faktum att
tillvägagångssättet inte förändrats trots detta ger en antydan om att detta
lärande inte är något som tas tillvara på. Den förvirring som uppstår vid
ovanstående situationer leder alltså inte till något uttalat lärande utan
snarare till något som kan karaktäriseras som åtgärdande utan uppföljning.

I A Kraft kan det utläsas att problem ofta beror på bristande information
och/eller begränsade befogenheter. Vid avsaknad av information görs
förvisso försök att inhämta den komplettering som behövs men det sker
ofta genom mejl. Det sker även ibland genom att den person som anses ha
den information som behövs uppsöks. Det gick också att urskilja att
ledningen har mycket att säga till om. Exempelvis i utformandet av avtal
med kunder. Ur detta kan det antas att ett visst lärande borde äga rum då
ovanstående processer innehåller mycket direkta frågor och svar. Någon
slutsats om lärandet som bidrag till framtida handlingar kan vi inte riktigt
dra av den empiri som insamlats. Vad vi tror däremot är att mycket går
förlorat i samma ögonblick som det används, dvs. att samma procedurer
kommer att upprepas ofta i framtiden.

Motiven till lärande i organisationer kan variera. Om det t. ex. beror på
yttre tryck kan de anställda känna sig påtvingade ett lärande som gör att de
inte känner sig bekväma i sin situation. Det är något som leder till att det
blir svårt för företaget att skapa eller underhålla en miljö för lärande
(Armstrong, 2000). Varför lär företagen, vilka motiv finns det och hur
påverkar det lärandet? Går det att enligt Hernes (1999) resonemang se
lärandet som en del av det organisatoriska handlandet?
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I SE kan lärandet anses vara en frukt av önskan att sälja mer. Lärandet
fokuseras således på vad kunder vill ha och hur de vill ha det. Vi anser att
det har en negativ inverkan på det totala lärandet i organisationen i och
med att varje individ fokuserar sig på att bringa in pengar och därmed inte
lägger lika stor vikt vid de andra delarna av verksamheten som, även om
de inte prioriteras, har stor betydelse för företagets förmåga att
tillfredsställa sina kunder. Det är svårt att i SE:s fall säga att lärandet är en
naturlig del av verksamheten, åtminstone på företagsnivå. Att individerna
lär och har behållning av kunskapen går att utläsa men det som individerna
lär kommer inte företaget tillgodo i och med den, enligt oss, bristfälliga
kommunikation som finns. Det går inte att säga att individerna i företaget
blir påtvingade ett lärande som får dem att alienera sig mot företaget. Det
lärande som sker, sker i eget intresse – att prestera bra, men det kan ändå i
förlängningen skada företaget.

A Kraft lärande kan sägas vara av en annan art även om det i slutändan går
ut på samma sak – att tillfredsställa kunderna. Vi fick intrycket av att A
Kraft satsar mycket på intern information, spridandet av kunskap gällande
det egna företaget och den egna verksamheten. Kunskap sprids för att de
anställda skall erhålla en enhetlig bild av företaget och genom detta skapa
en gemenskap och identifiering med företaget och dess mål och normer.
Detta förfarande är väldigt utvecklat inom A Kraft och kan sägas utgöra en
del av det organisatoriska lärandet. Lärandet kan karaktäriseras som
påtvingat, men det sker under former som är gemytliga vilket inte borde
innebära att de anställda anser det som negativt. Vi kan dock ana att
samma problem finns i A Kraft som i SE, nämligen det att kunskap om
kunder är väldigt personbunden. Informationen finns förvisso tillgänglig
för alla men det gäller inte all information utan snarare den som kan utläsas
ur de mallar som finns för avtal och liknande.

I dagsläget kan det sägas att A Kraft inte är beroende av att kunskapen och
lärandet om kunderna delas av flera personer än de som är involverade
med dem till skillnad från SE där en kund kan få kontakt med vem som
helst i organisationen. I framtiden, om och när företaget växer, kan det
dock vara en idé att A Kraft på något sätt försöker skapa en typ av
kunddatabas vilken underlättar kontakterna mellan kunden och företaget.
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Att information har en stor roll i skapandet av konkurrensfördelar och
lärande i organisationen har hittills lyfts fram ofta i uppsatsen. Information,
som ses som en synonym till kunskap enligt ”the knowledge management
approach” (Gherardi, 2000), är en av de aspekter som bör avvägas i strävan
efter det bästa möjliga för företagen. Avvägningen syftar till spridande och
innehåll. Det handlar om att de anställda får rätt information och rätt
mängd information i rätt tid.

Som kan utläsas ur ovanstående resonemang och avsnittet innehållande
empiri och analys är detta ett problem för båda företagen även om det
anses vara något större i SE. I SE är informationsspridandet mindre än det
borde vara för att företaget skall fungera optimalt efter de förutsättningar
de har. Att det finns problem rörande information beror på att det inte finns
klara och tydliga direktiv för hur information skall lagras och förmedlas.
Bristen på rutiner innebär för SE att tid och pengar förbrukas till att
åtgärda situationer som uppstår på grund av detta. Det visar på att även ett
litet företag behöver rutiner för informationsspridande för att det skall
fungera bra.

A Kraft däremot har mycket rutiner för spridande av den interna
informationen och det verkar fungera tillfredsställande. Det går dock att se
brister i informationen om vad som sker i de projekt de är inblandade i. Det
kan anses vara något underligt då mycket av det som görs lagras i datafiler,
men det är tydligen inte tillräckligt. Frågor om vem som gör vad och vilken
kompetens denne besitter borde kunna besvaras genom att det finns rutiner
för hur detta lagras i databasen.

Vad vi kan se är att information är kritiskt dels för lärandet, dels för att
veta vad som försiggår i organisationen. De bristande rutiner som finns för
detta kan därför inte sägas vara fördelaktigt för företagen.

Information kan användas av många anledningar, bl. a. för att skapa ny
kunskap – organisatoriskt lärande (Choo, 1998). Ett bra nyttjande av
information skapar och återskapar mening, kunskap och agerande i
organisationer och om en organisation gör det på ett bra sätt kan de enligt
Choo (1998) betecknas som en vetande organisation.
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I de båda fallföretagen förefaller det finnas brister i rutinerna vad gäller
hanterandet av information. Dessa brister (även om en insikt finns om att
de innebär problem) gör att företagen ej kan karaktäriseras som vetande
enligt Choo (1998). I SE:s fall är det tydligast då informationen inte har
förmågan att generera mening, kunskap och agerande annat än i individuell
mening. A Kraft ligger lite närmare att dra nytta av de fördelar som en
vetande organisation kan göra. Det finns dock utrymme för förbättringar
för båda företagen.

Information fungerar även som ett ansikte utåt för företagen. Att skapa en
enhetlig bild är viktigt för företags legitimitet, både utanför och inom
organisationen (Strid, 1999). När avvägningar görs i företag med avseende
på struktur och styrning, exempelvis genom delegering och
decentralisering ställs höga krav på informationen – både dess innehåll och
dess spridning (Strid, 1999). I SE finns i dagsläget, kopplat till de
bristande rutinerna, ingen egentlig enhetlig bild av vad organisationen har
att erbjuda. Detta gäller främst priser och rabatter. Då vi inte frågat
kunderna vad de anser om detta kan vi inte dra några slutsatser, men det är
enligt teorin (se t. ex. Larsson, 1993 och Strid, 1999) inte bra att ge olika
bud till marknaden och vi ställer oss bakom denna åsikt då det ger ett
intryck av att kontrollen inte är så god som den borde vara. Det skall
poängteras att det inte anses vara ett problem i dagsläget hos de anställda i
SE.

A Kraft å andra sidan försöker att, hos de anställda, skapa en starkt
enhetlig bild av företaget, genom informationsmöten och mallar för hur
förhandlingar med kunder skall utformas. Skillnaderna kan till viss del,
enligt oss, förklaras av att verksamheterna skiljer sig åt och att det i SE:s
fall finns större utrymme för variationer i avtalen med kunderna.

En av de avvägningar som görs och som tidigare diskuterats, är den
gällande styrning och kontroll. Styrningen och kontrollen av verksamheten
kan ske på olika sätt och i SE har vi sett att styrning och kontroll sker
genom fastställandet av ramar inom vilka de anställda får röra sig.
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Det verkar också som att de anställda känner sig fria i sitt agerande så
länge som de sköter sitt. VD:n anser också att detta fungerar bra och att
han litar på att de anställda agerar efter företagets bästa. Direkt kontroll
anses inte vara nödvändigt för detta.

A Kraft kan i mycket liknas vid SE vad gäller styrningen. De anställda
känner sig fria i sitt arbete och de anser att de ramar som finns inte
påverkar dem negativt – de känner sig inte för styrda. Vad vi har sett tyder
dock på att A Kraft till större del är centraliserat än SE. Mer beslut måste
passera ledningen innan de kan godkännas vilket gör att vi anser att A
Kraft inte är så decentraliserat som först kan förmodas. I samband med
detta kan kritik riktas mot Mintzbergs (1983b) påstående att ju mer
professionell en organisation är desto mer decentraliserad är den. Vad våra
fallföretag visar är i det närmaste raka motsatsen. Är de undantag som
bekräftar regeln? Gemensamt för båda företagen är att det inte finns
särskilt mycket standards och rutiner. I A Kraft fall är det av nödvändighet
i vissa fall, exempelvis vid utförandet av uppdrag. I SE beror det snarare
på att det inte lagts ner någon tid på att etablera några rutiner och att de
anställda har egna rutiner som de tillämpar.

De styrformer (och även den struktur) som tillämpas i företagen har
inverkan på förmågan till lärande och kreativitet och i fallföretagen
innebär det i SE:s fall att det finns förutsättningar för ett kreativt klimat
och de anställda är lite kreativa i hanteringen av kunderna. I SE råder
”frihet under ansvar” vilket inte borde hämma kreativiteten nämnvärt.

Vad som däremot inte är bra för kreativiteten är att den, liksom kunskapen,
är bunden till varje enskild individ. En kreativ idé i SE sprids inte till de
andra så att den kan uppskattas på ett sätt som motiverar till framtida
kreativitet. I A Kraft torde det också finnas förutsättningar för ett kreativt
klimat i och med den frihet som förespråkas. Här ser vi dock en risk i att
den kontroll som finns och de mallar som är uppsatta motverkar
incitamenten till nya, innovativa lösningar i hanterandet av kunder.



- En balansgång i företagets styrning och struktur

107

Viktigt är att finna en balans mellan kontroll och frihet för att inte driva
bort innovationsbenägenheten och samtidigt behålla en god effektivitet.
Om kontroll ges för stort utrymme begränsar det möjligheterna för
spontana processer för lärande och reflektion – kreativitet (Tjäder, 1999).

Vi har tidigare berört strukturen något och i SE kan strukturen beskrivas
som en enkel struktur; en organisk struktur som har följande attribut; en
direkt övervakning/ledning, ung och liten organisation samt dynamisk
omvärld m.m. (Den direkta övervakningen är dock inte så framträdande
som i en renodlad form av ett företag med en enkel struktur). SE har
således en väldigt okomplicerad struktur vilken borde skapa alla
möjligheter för anpassning till förändringar i omvärlden och underlätta en
miljö för lärande och kreativitet. Samtidigt är en enkel struktur sådan att
det kan införas standards och rutiner för att säkerställa de grundläggande
processerna. SE kan även i mycket liknas vid den adhockrati som
Mintzberg (1983b) talar om då det inte finns några egentliga rutiner.

En nackdel med adhockratin är att förvirring kan uppstå om vilka
ansvarsområden respektive anställd har (Mintzberg, 1983b). Adhockratier
går ofta att finna i nya branscher som ännu inte mognat och där snabba
förändringar fortfarande sker (Mintzberg, 1983b), något som kan liknas
vid A Krafts situation. Inom adhockratin finns även nackdelen att
kommunikationen mellan organisationens medlemmar försvåras och
fördyras av den lösa struktur som råder (Mintzberg, 1983b), vilket torde
motivera standardisering inom åtminstone detta område både hos A Kraft
och SE.
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66..22  GGÅÅRR  DDEETT  AATTTT  FFIINNNNAA  EENN  BBAALLAANNSS  OOCCHH  II  SSÅÅDDAANNAA  FFAALLLL,,
HHUURR??

Frågan i rubriken är en aning felställd. Det finns inte en möjlighet att
åstadkomma en balans mellan standards/rutiner och en miljö för lärande
och kreativitet, utan det förhåller sig snarare så att det går att uppnå denna
balans på flera olika sätt. Vilken metod som används beror av ett flertal
faktorer. Beroende på vilken typ av verksamhet företaget bedriver, hur
många anställda som ingår i företaget, i vilken utsträckning de anställda
behöver fatta egna beslut för att klara sina arbetsuppgifter m.m. kommer
denna balansgång att te sig annorlunda i olika företag. Våra intentioner
med denna uppsats har inte varit att tala om för företag hur de bör utforma
sin organisation, utan snarare peka på att det finns skillnader som, enligt
vår uppfattning, beror av från vilken utgångspunkt utformningen skett.

Vår studie visar tydligt att det finns stora skillnader mellan olika företag,
samtidigt som det givetvis finns många likheter. Skillnaderna ligger dels i
fråga om vilka behov av balansering som är nödvändiga, dels hur man
inom företaget resonerar kring de olika faktorerna. I branscher där ständigt
nya idéer och nya eller förbättrade produkter är ett krav för att företaget
över huvud taget ska överleva som företag, som i A Krafts fall, är sannolikt
fokus förflyttat från standards och rutiner mot kreativitet och lärande. I SE
Wheel & Forks fall handlar balansgången mer om att styra upp
verksamheten för att få alla i företaget att sträva åt samma håll. Även om
det i de olika företagen fokuseras mer på den ena sidan av paradoxen
innebär det dock inte att den andra sidan kan ignoreras. Det handlar
fortfarande om en balansgång. Åtgärderna måste dock genomföras utan att
de anställda tappar motivation och engagemang samtidigt som det finns
tydliga direktiv kring vad respektive anställd förväntas göra och även inom
vilka ramar de tillåts agera.

Enligt vår uppfattning väljs fokus utifrån vilken typ av verksamhet som
företagen bedriver. Med det menar vi att ett företag som befinner sig i en
bransch som kännetecknas av en ständig utveckling av produkter med nya
tekniska lösningar och ständigt nya lösningar på kundernas problem
troligtvis utgår från en tanke på hur de skall kunna möjliggöra att
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kreativiteten flödar inom företaget. Företag som agerar på en marknad där
utvecklingen av produkterna inte sker i så snabb takt kan då tänkas utgå
från den andra sidan av paradoxen för att få verksamheten att fungera på
ett tillfredsställande sätt. Att företagen utgår från olika sidor av paradoxen
behöver inte innebära att det finns några skillnader i hur företaget till slut
utformas, även om det är mycket troligt att skillnader står att finna, utan
det kan mycket väl vara så att utformningen kan komma att se likadan ut.
Det som skiljer företagen åt i det fallet är då endast utgångspunkten.
Oavsett vilken utgångspunkten är måste företagen dock, enligt vår
uppfattning, ta hänsyn till båda sidorna av paradoxen.

När det gäller själva avvägningen anser vi, med stöd av de teorier och den
empiri vi redogjort för i denna uppsats, att vad som är möjligt att
genomföra även beror av vilka de anställda är och hur de reagerar på de
förändringar som företagsledningen vill genomföra. Vi anser att
avvägningar som görs mellan standards/rutiner och kreativitet/lärande bör
göras i samråd med de anställda så att de kan få ge sina synpunkter på de
förändringar som ledningen anser vara nödvändiga. Därigenom kan
ledningen dels använda sig av de anställdas kompetens för att nå ett så bra
resultat som möjligt, dels kan delaktighet i förändringarna i sig innebära att
engagemanget och motivationen bibehålls hos de anställda då de själva har
fått vara med och påverka förändringarna. Det är här även viktigt att
betona att en förändring mot en miljö som främjar kreativitet och lärande
inte innebär att standards och rutiner kan förbigås. Vårt fokus i hela denna
uppsats har varit att det handlar om en balansgång mellan faktorer som var
och en påverkar verksamheten. Det innebär även att vi anser att alla
faktorer är viktiga att ta hänsyn till.

Vi är övertygade att det inte går att bortse från den ena sidan av paradoxen
och bara koncentrera sig på den andra. Även en miljö för kreativitet och
lärande behöver rutiner för att kaos inte ska bryta ut i företaget. Om vi
återigen ser till våra fallföretag kan vi konstatera att i A Kraft så efterfrågar
de anställda information om till exempel vilka som är inblandade i de
projekt som pågår samt vem i företaget som har den kompetens som
behövs i ett specifikt projekt. En rutin som innebär att denna typ av
information finns tillgänglig skulle enligt de anställda underlätta för dem
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att uppfylla kundernas önskemål och komma med bra lösningar på deras
problem. Likaså var det tydligt vid vår studie av SE Wheel & Forks att de
anställda var positiva till införande av rutiner och standards såvida de inte
inskränker den frihet att lösa sina arbetsuppgifter som de anställda kände
att de hade.

66..33  VVIILLKKEENN  BBEETTYYDDEELLSSEE  HHAARR  BBAALLAANNSSEERRIINNGGEENN  FFÖÖRR
VVEERRKKSSAAMMHHEETTEENN??

Att det är viktigt att fundera kring de faktorer som denna uppsats fokuserat
på borde stå klart för alla som på något sätt är involverade i ett företags
utformning. Att det i mångt och mycket handlar om en balansgång var
något vi redan innan arbetet med denna uppsats inleddes var ganska
övertygade om, en uppfattning som styrkts efter att vi genomfört vår
studie. Frågan vi ska försöka besvara här är istället hur och i vilken
utsträckning avvägningarna som görs inom företag påverkar dess
verksamhet. I de fallföretag som vi studerat kan vi finna tydliga tecken på
hur påverkan sker.

I SE Wheel & Forks såg vi att bristen på rutiner eller att de existerande
reglerna och rutinerna inte följs kan leda till att företagets ansikte utåt
påverkas negativt. Vi menar här bland annat relationer till leverantörer
såväl som till kunder. Eftersom de anställda tillåts sköta sitt arbete på det
sätt som de finner mest lämpligt riskerar det att leda till att främst kunderna
blir förvirrade om vad som gäller när de gör affärer med företaget.
Samtidigt skulle en ökad styrning av de anställdas arbetsuppgifter kunna
leda till att företaget förlorar anställda som hittills inbringat mycket pengar
till företaget, alternativt att de anställda känner sig för styrda och därmed
presterar sämre än tidigare. Trots det senare är vi övertygade om att
förändringar måste till, särskilt i en framtid där företaget hoppas växa sig
större och anställa fler.
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Vid detta scenario ökar betydelsen av balanseringen då företaget kan stå
inför stora problem om rutiner och standards inte införs. Skulle inga
förändringar genomföras riskerar det att leda till stor förvirring internt i
företaget och denna förvirring skulle snabbt kunna sprida sig till företagets
kunder och leverantörer.

I det andra fallföretaget, A Kraft, som här får representera så kallade
kunskapsintensiva företag finns i mångt och mycket samma risker förenade
med denna balansering, men även andra risker som företag liknande SE
Wheel & Forks inte utsätts för i samma utsträckning. I fallet med A Kraft
anser vi att en miljö som uppmuntrar till kreativitet är viktigare än i företag
som till exempel SE Wheel & Forks, även om det är av stor vikt även där.
Eftersom A Kraft agerar i en bransch där kreativitet är en av
nyckelfaktorerna för framgång är det av yttersta vikt för dem att de
anställda får möjlighet att utnyttja så mycket av sin potential som möjligt
för att komma med lösningar på kundernas problem. Om dessa
förutsättningar inte uppfylls riskerar företaget att inte utvecklas och
därmed inte längre locka till sig nya kunder alternativt behålla de
existerande kunderna.

Avslutningsvis vill vi påpeka att vi hoppas att Mintzbergs tes att företag
följer trender vid utformning av organisationen, även när det inte är
lämpligt utifrån företagets förutsättningar, inte skall gälla i framtiden,
vilket skulle innebära att företag väljer att utforma sin organisation utifrån
sina egna förutsättningar och mål.
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66..44  FFÖÖRRSSLLAAGG  TTIILLLL  FFRRAAMMTTIIDDAA  FFOORRSSKKNNIINNGG

Nedan presenterar vi förslag på framtida forskning inom det område som
vi studerat. Det är vår förhoppning att de som läser denna uppsats
inspireras till att gå vidare och finna nya infallsvinklar och problem inom
det område som vår uppsats behandlat.

• En mer övergripande studie.

Då vår studie har begränsats i tid i och med att den skall utföras under en
termin samt att vi använt oss av två fallföretag vore det intressant att se en
studie som involverar fler fallföretag och som pågår under en längre
tidsperiod. Vi är övertygade att det skulle resultera i en djupare förståelse
av vårt problemområde samt att det i sin tur skulle kunna leda till en bra
teori som andra kan utgå från när de resonerar kring problemet.

Det vore även intressant med en studie av andra typer av företag än våra
fallföretag. Det skulle till exempel vara intressant att studera hur problemet
hanteras av företag inom den traditionella tillverkningsindustrin, dvs.
företag som troligtvis har mer byråkratiska inslag än de företag som vi
studerat. Ett annat exempel är renodlade forskningsavdelningar inom
företag. Hur hanterar de den teoretiska paradoxen? Behövs rutiner i en
organisation av det slaget eller räcker det att de anställda är kreativa och
lär av varandra i det dagliga arbetet?

• Studera effekter av standardisering och rutiner.

Det vore vidare intressant att studera vilka effekter som införande av
standards och rutiner har på verksamheten. Vi har i vår studie inte kunnat
göra några jämförelser av hur ett företag och dess anställda reagerar på fler
rutiner och standards. Det vore enligt oss intressant att studera om det ovan
nämnda leder till att kreativiteten och lärandet i företagen försämras eller
förbättras av förändringarna. Är det så att standards och rutiner hämmar
kreativiteten och lärandet och finns det i sådana fall någon brytpunkt där
de anställda inte längre känner sig motiverade att innovera eftersom de
känner sig styrda och hämmade?
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Är det så som vi tror att standards och rutiner i en viss utsträckning är
nödvändiga för att motivera anställda att låta kreativiteten flöda?

Det vore även intressant att studera vilka effekter förändringar som
genomförs för att göra de avvägningar som uppsatsen behandlat har rent
ekonomiskt. Kostar det mer än det smakar eller leder avvägningarna till en
ökad lönsamhet? Annat som skulle kunna vara av intresse att studera är
vilka psykologiska effekter som gjorda avvägningar har hos de anställda.
Gör förändringarna att de anställda trivs bättre i organisationen och att
företaget lockar till sig nya anställda? Med andra ord hur förändringarna
påverkar motivationen och engagemanget i företaget.

• Går det att uppnå ökad produktivitet utan att införa standards och
rutiner?

Är en förbättrad produktivitet alltid förknippat med standards och rutiner?
Denna fråga skulle även den vara intressanta att studera. Om det är möjligt
att åstadkomma en tillfredsställande produktivitet utan införande av
rutiner, hur gör man då?

Vi tackar härmed för oss och hoppas att läsaren av denna uppsats kan hitta
inspiration från vår undersökning till att fördjupa sig i den
avvägningsproblematik som vi behandlat. Lycka till.....
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