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SAMMANFATTNING 
  

Titel: Organisatoriska lärandeparadoxer - Hur ledare kan hantera organisatoriska 

lärandeparadoxer samt bidra till organisationens dynamiska förmåga. 

  

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

  

Författare: Leo Neuman och Oliver Crawford 

  

Handledare: Tomas Källquist 

  

Datum: 2018 – januari 

  

Syfte: Tidigare forskning pekar på att dagens organisationer ställs inför flertalet 

paradoxer, dvs motstridiga krav vilka är både återkommande och bestående över 

tid. Det har därför blivit vitalt för ledare att kunna hantera dessa motsatspar 

simultant genom att tänka både/och istället för antingen/eller. Vidare har vissa 

forskare funnit att en framgångsrik hantering av paradoxer tycks gynna 

organisationens dynamiska förmåga, vilket är de organisationella processer, rutiner 

och färdigheter som ger ledare möjligheten att svara rappt och effektivt i 

snabbföränderliga miljöer. Studiens syfte är att öka förståelsen kring hur ledare kan 

hantera organisatoriska lärandeparadoxer samt bidra till organisationens dynamiska 

förmåga. 

  

Metod: Studien antar ett hermeneutiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv. 

Forskningsansatsen är abduktiv och undersökningsmetoden kvalitativ med hjälp av 

ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Studiens datainsamling och analys 

har inspirerats av verktyg inom grundad teori. 

  

Resultat & slutsats: Studien tyder på att betydelsen av kommunikation 

genomsyrar alla former av lärande samt att delaktighet bidrar till organisationens 

dynamiska förmåga.   

  

Förslag till fortsatt forskning: Till vidare forskning föreslår vi att sambandet 

mellan kommunikation och delaktighet undersöks eftersom det kan föreligga 

potentiella synergieffekter. 

  

Uppsatsens bidrag: Ur ett teoretiskt perspektiv bidrar denna studie till att 

identifiera en mer vidsträckt relevans av kommunikation i hanteringen av 

organisatoriska lärandeparadoxer samt vikten av delaktighet i alstrandet av 

organisationens dynamiska förmåga. Ur ett praktiskt perspektiv kan studien bidra 

till att ledare och andra praktiker inom bankväsendet eller andra dynamiska 

branscher beaktar kommunikationens betydelse för alla former av organisatoriskt 

lärande samt värderar delaktighet som en bidragande faktor till organisationens 

dynamiska förmåga. 

  

Nyckelord: Organisatoriska lärandeparadoxer, organisationens dynamiska 

förmåga, ledarskap, kommunikation, delaktighet. 

  

 

 



 

 

ABSTRACT 
  

Title: Paradoxes of Organizational Learning- How managers can maneuver 

organizational paradoxes of learning and further contribute to the organizations 

dynamic capability. 

  

Level: Final assignment for bachelor’s Degree in business administration 

  

Author: Leo Neuman and Oliver Crawford 

  

Supervisor: Tomas Källquist 

  

Date: 2018 – January 

  

Aim: Previous research points out that today's organizations are faced with several 

paradoxes, i.e. conflicting demands that are both recurrent and lasting over time. It has 

therefore become vital for leaders to be able to handle these opposite pairs 

simultaneously by thinking both / and instead of either / or. Furthermore, some 

researchers have found that successful management of paradoxes seems to favor the 

organization's dynamic capabilities, which are the organizational processes, routines 

and skills that give leaders the ability to respond quickly and efficiently in fast-

changing environments. The purpose of the study is to increase understanding of how 

leaders can handle organizational learning paradoxes and contribute to the 

organization's dynamic capability. 

 

Method: The study assumes a hermeneutical and social constructivist perspective. 

The research effort is abductive and the research method qualitatively using 

unstructured and semi-structured interviews. The data collection and analysis of the 

study has been inspired by tools in grounded theory. 

  

Result & Conclusions: The study suggests that the importance of communication 

permeates all forms of organizational learning and that participation contributes to the 

organizations dynamic capability. 

 

Suggestions for future research: For further research, we propose that the link 

between communication and participation be investigated as there may be potential 

synergies. 

 

Contribution of the thesis: From a theoretical perspective, this study contributes to 

identifying a broader relevance of communication in the management of 

organizational learning paradoxes and the importance of participation in the 

development of the organization's dynamic capability. From a practical perspective, 

the study can help leaders and other banking professionals, or other dynamic 

industries consider the importance of communication for all forms of organizational 

learning, and value participation as a contributing factor to the organization's dynamic 

capability. 

 

  

Key words: Organizational learning paradoxes, the organization's dynamic 

capability, leadership, communication, participation. 
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1 Inledning 

 

Detta är vårt inledande kapitel. I kapitlet beskriver vi bakgrunden till vårt valda ämne. 

Sedan för vi en problemdiskussion och avslutar med att presentera vårt studiesyfte. 

Kapitlet består av avsnitten/rubrikerna: Bakgrund, Problem samt Syfte.  

 

1.1 Bakgrund 

 

I ett affärsklimat som blivit alltmer dynamiskt och komplext på grund av globalisering, 

föränderlighet och intensifierad konkurrens menar W. K. Smith och Lewis (2011) att 

dagens organisationer ställs inför flertalet motstridiga krav vilka är återkommande och 

bestående över tid, även definierade som organisatoriska paradoxer.  

 

Exempel på några sådana organisatoriska paradoxer som ger upphov till spänningar är 

samarbete och kontroll, individuellt och kollektivt, flexibilitet och effektivitet, 

utveckling och utforskning samt vinst och socialt ansvar. Då nämnda paradoxer tenderar 

att vara både framträdande, återkommande och bestående över tid menar forskare att det 

blivit essentiellt för ledare att kunna hantera dessa motsatspar simultant, d.v.s. att tänka 

både/och istället för antingen/eller (Lewis, 2000; Cameron och Lavine, 2006; W. K. 

Smith & Lewis, 2011). 

  

1.2 Problem 

 

W. K. Smith och Lewis (2011) menar att kortsiktig topprestation som driver långsiktig 

framgång genereras som ett resultat av en framgångsrik hantering av organisatoriska 

paradoxer. Det ska dock understrykas att långsiktig framgång anses vara mer än bara 

summan av den ackumulerade kortsiktiga framgången. Både Lewis (2000) och 

Cameron och Lavine (2006) förespråkar istället ett tillvägagångssätt där man inte bara 

väljer det för stunden attraktivaste alternativet, utan hellre tar sig an flera olika 

valmöjligheter simultant, då detta anses ge fördelar på längre sikt. Detta medför att 

maximal kortsiktig framgång ibland medvetet behöver offras för att skapa en bättre 

balans mellan de olika tidshorisonterna. Cameron och Quinn (1988) menar att aktörer 

inom organisationer alltför ofta försöker hantera spänningar genom att välja det ena 
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eller det andra alternativet och därmed, åtminstone temporärt, helt försummar den 

valmöjlighet som får stå åt sidan.  

 

I en omvärld där förändringen som sagt är både ständig och accelererande är det enligt 

O ’Reilly och Tushman (2008) och W. K. Smith och Lewis (2011) vitalt att kunna 

anpassa, förnya och förändra en verksamhet samt skapa innovativitet. Detta menar de 

ofta är förknippat med organisatoriska lärandeparadoxer vilka bottnar i motstridiga krav 

mellan att bygga vidare på- och samtidigt förkasta tidigare kunskap i alstrandet av den 

nya kunskapen. Volberda (1996) betonar vikten av organisatorisk flexibilitet, eftersom 

en kärnkompetens snabbt kan förvandlas till en kärnrigiditet. Organisationers flexibilitet 

och strategiska rörlighet kräver ett ledarskap som är kapabelt att både identifiera och 

hantera paradoxer (Lewis, Andriopoulos & W. K. Smith, 2014).   

 

W. K. Smith och Lewis (2011) anser att organisationens dynamiska förmåga utgörs av 

de processer, rutiner och färdigheter som gör det möjligt för ledare att svara effektivt på 

en konstant föränderlig omgivning. De lämnar dock få exempel på hur detta kan se ut i 

praktiken. Ett naturligt steg är i våra ögon att försöka bidra till att sänka den i vår 

mening relativt höga abstraktionsnivån inom paradoxlitteraturen genom att hämta 

ytterligare input från ledare i praktiken. W. K. Smith och Lewis (2011) uppdelning av 

paradoxer utifrån de fyra organisatoriska kärnaktiviteterna lärande, tillhörighet, 

organisering och prestation anser vi utgör en god bas för förtydligandet av olika sorters 

hantering, eftersom kategorierna går att betrakta som teman för de paradoxala 

spänningar som kartlagts i forskningen.  

 

Vi ämnar fokusera på ledares hantering av organisatoriska lärandeparadoxer, dvs de 

paradoxala spänningar som uppstår inom själva lärandet men även i skärningspunkterna 

mot de övriga kärnaktiviteterna i W. K. Smith och Lewis (2011) kategorisering. 

Eftersom de även menar att ledares möjligheter att svara effektivt på en konstant 

föränderlig omgivning är avhängig organisationens dynamiska förmåga vill vi också 

öka förståelsen kring hur ledare kan bidra till att förbättra dessa organisationella 

färdigheter. 
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1.3 Syfte 

 

Studiens syfte är att öka förståelsen kring hur ledare kan hantera organisatoriska 

lärandeparadoxer samt bidra till organisationens dynamiska förmåga. 
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2. Metod 

 

I följande kapitel beskriver vi hur vi valt att angripa vårt studiesyfte. Vi förklarar och 

motiverar våra övergripande metodval samt vårt tillvägagångssätt. Kapitlet består av 

avsnitten/rubrikerna: Övergripande metodval samt Tillvägagångssätt.   

  

2.1 Övergripande metodval 

 

Vi angriper studiens syfte genom ett iterativt förhållningssätt mellan tidigare forskning 

och möten med aktörer. Nedan motiverar vi de övergripande metoder som vi väljer att 

bygga vår studie kring. Delkapitlet består av: Hermeneutik, Aktörssynsätt, 

Socialkonstruktivism, Abduktiv ansats samt Kvalitativ metod.  

  

2.1.1 Hermeneutik 

 

Då vår avsikt i denna studie är att söka djupare förståelse, inspireras vi av den 

hermeneutiska traditionen. Thurén (2007) skriver att hermeneutiken handlar om att 

tolka och förstå människor samt deras beteenden. Han menar att vi utöver våra fem 

sinnen och logiska analys kan nå djupare förståelse för ett fenomen med hjälp av 

inkännandet och empatin.  

 

Hermeneutisk tradition eftersträvar enligt Bryman och Bell (2017) en tolkande 

förståelse av sociala handlingar. Grint (2000) studerade ledarskap utifrån ett tolkande 

perspektiv på kunskap. Han påstod vidare att begreppet ledarskap endast kunde förstås 

genom att begripa vad begreppet betyder för dem som omfattas i denna form av socialt 

handlande. 

  

För att få en ökad förståelse för hur ledare kan hantera organisatoriska 

lärandeparadoxer, anser vi att vi behöver börja med att förstå begreppet. Därför startar 

vi arbetet med att skapa oss en allmän teoretisk förståelse genom tidigare forskning som 

berör organisatoriska paradoxer. Att tolka texter ingår enligt Sohlberg och Sohlberg 

(2001) inom hermeneutiken. Därefter vill vi identifiera praktiska organisatoriska 

lärandeparadoxer för att förstå hur ledare kan hantera dessa.    
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För att lyckas nå en ökad förståelse är vi inspirerade av den hermeneutiska cirkeln, 

vilken Thurén (2007) beskriver som ett växelspel mellan ens förförståelse och 

erfarenhet, samt mellan ens teoretiska och empiriska kunskaper. Vidare förklarar han att 

den hermeneutiska cirkeln går ut på att ju mer erfarenhet du skaffar dig, desto bättre blir 

din förförståelse. Cirkeln sluts inte där utan fortsätter som ett evigt kretslopp.  

 

Vi anser att detta kretslopp bygger upp vår erfarenhet och förförståelse successivt. En 

sådan process anser vi påminner om vad Sohlberg och Sohlberg (2001) beskriver som 

att delar i forskningen tillsammans bildar en helhet.  

  

2.1.2 Aktörssynsätt 

 

Som nämnt så vill vi träffa ledare för att öka förståelsen kring deras ledarskap. Vår 

studie bygger på ett iterativt förhållningssätt mellan tidigare forskning och möten med 

aktörer. Vi hävdar därmed att aktörssynsättet är en lämplig tradition för vår studie vilket 

även Arbnors och Bjerkes (1994) motivering om att synsättet används av forskare som 

vill förstå en annan människas handlande, reflekterande och skapande tyder på. Vidare 

poängterar de att verklighetens flertydighet och föränderlighet är ett resultat av 

forskares interaktion och sökande efter dialektiska samband. Vi tolkar det därmed som 

att forskningen enligt synsättet handlar om att skapa innebörd eller mening för subjektet 

och att flertydigheter är essentiellt vid sökandet av ny kunskap. Inte minst med 

anledning av att den sociala verkligheten enligt Arbnor och Bjerke (1994) är flertydig 

och omtolkas löpande.  

  

Arbnor och Bjerke (1994) menar att aktören inom aktörssynsättet är den individ som 

studeras av observatören. För att öka förståelsen för aktörens situation och sociala 

handlingar menar författarna att det är av vikt att observatören engagerar sig mänskligt. 

Vi tolkar författarna som att det är rollbytet mellan aktör och observatör som skapar ny 

kunskap och förståelse.    

  

Likt Thurén (2007) förklarar även Arbnor och Bjerke (1994) att studerande av 

människor skapar en unik möjlighet att förstå andra genom sig själv. Dock varnar 
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författarna för att det kan finnas risk i ett sådant förhållningssätt om det endast är de 

upplevelser som passar in i observatörens verklighetsuppfattning som noteras. Det vill 

säga att det finns risk att inte aktörens verklighetsbilder noteras. För att undvika detta 

förklarar Arbnor och Bjerke (1994) vikten av förförståelse. Förförståelsen kan målas 

upp som en brygga mellan observatörens och aktörens verklighetsuppfattningar. Vidare 

menar de att förförståelsen utvecklas i växelspelet mellan sägandet och lyssnandet, som 

sker i dialog mellan aktör och observatör.  

 

Vi startar vår studie som nämnt med att skapa oss en allmän uppfattning utifrån tidigare 

forskning. Det gör att vi i våra inledande intervjuer med några av våra respondenter kan 

ställa öppna frågor. I takt med att vår förförståelse utvecklas kan vi bli mer specifika i 

vår frågeställning. Enligt Arbnor och Bjerke (1994) är det på detta sätt som forskare 

inom aktörssynsättet skapar sig en djupare förståelse för de individer som studeras.  

  

2.1.3 Socialkonstruktivism 

 

Enligt Bryman och Bell (2017) präglas kvalitativa forskare av konstruktivistiska studier. 

De grundläggande metodval vi gör utgår därmed från en socialkonstruktivistisk 

ontologisk syn.  

 

Sohlberg och Sohlberg (2001) understryker likt Bryman och Bell (2017) 

socialkonstruktivismens lämplighet inom kvalitativ forskning. Enligt Sohlberg och 

Sohlberg (2001) lämpar sig konstruktivismen för forskare som studerar människor, 

sociala grupper, organisationer och kulturer, som vidare själva ägnar sig åt olika former 

av konstruktioner. Det anser vi är i linje med vad vi vill åstadkomma i vår studie.  

  

Då vi väljer att präglas av ett aktörssynsätt är det enligt Arbnor och Bjerke (1994) en 

förutsättning att vi då även antar verkligheten som socialt konstruerad. Vidare förklarar 

de att en social konstruktion ses som en mänsklig uppfinning och att vi människor står 

inför ett flertydigt förhållande till verklighetens konstruktion. Då även dessa författare 

hävdar att socialkonstruktivister främst är intresserade av hur verkligheten är 

konstruerad, anser vi att ontologin är en lämplig utgångspunkt för oss. Bryman och Bell 

(2017) beskriver att Thomas och Linstead (2002) utgick från ett socialkonstruktivistiskt 
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synsätt i deras studie som vi tolkar syftade till att förstå mänskliga beteenden inom 

ledarskap, gör oss ännu mer övertygade i vårt ontologiska val.   

 

2.1.4 Abduktiv ansats 

 

Med bakgrund av att Bryman och Bell (2017) likställer abduktiv ansats med den 

hermeneutiska cirkeln och aktörssynsättets dialektiska process, rör vi oss naturligt mot 

den abduktiva forskningsansatsen.   

 

Vi väljer att bygga vår kunskap på ett iterativt sätt genom en växelverkan mellan teori 

och empiri. För att lyckas uppnå vårt studiesyfte anser vi som tidigare nämnt att vi 

behöver börja med att skapa oss en allmän förståelse för organisatoriska paradoxer 

genom att tolka tidigare forskning.  

 

Vi anser att tidigare forskning i ämnet främst beskriver mellan, och inom, vilka 

organisatoriska kärnaktiviteter som paradoxala spänningar kan uppstå och identifieras. 

Därmed anser vi att vi behöver bli mer praktiska. I ett tidigt stadium identifierar vi 

organisatoriska paradoxer som vi kan relatera till.   

 

Vi får inspiration från tidigare studier inom forskningsområdet. Induktiv forskning visar 

sig vara övervägande. Vi inspireras av exempelvis Andriopoulos (2003), som fördjupar 

sig inom organisatoriska paradoxer och bidrar vidare med exempel på hur dessa kan 

hanteras. Han identifierar 6 organisatoriska paradoxer som förknippas med kreativitet. 

Dessa paradoxer identifierades med hjälp av kvalitativ forskning och induktiv ansats. 

Den induktiva ansatsen använde Andriopoulos (2003) i syfte att förklara, avkoda, 

översätta och i termer av att söka meningsfullhet. Det motiverar oss att inspireras av 

induktiv ansats.  

 

Ett annat forskningsexempel som motiverar oss att agera induktivt är W. K. Smiths 

(2014) studie som handlar om hur ledare mer effektivt kan hantera organisatoriska 

paradoxer. Studien utgick från en induktiv ansats och vidare en komparativ fallstudie 

där empiriska data bestod av intervjuer och observationer.  
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Enligt Bryman och Bell (2017) kan den abduktiva forskningen svara på de 

begränsningar som hävdas råder inom deduktiv och induktiv forskning genom sitt 

pragmatiska synsätt. Abduktion ses som ett tredje alternativ där forskare enligt Mantere 

och Ketokivi (2013) genom Bryman och Bell (2017) väljer ut den mest lämpliga 

förklaringen bland konkurrerande förklaringar eller tolkningar av data. Vi ser därmed 

styrkan inom abduktivt tänkande och ser Brymans och Bells (2017) förklaring om att 

abduktion inleds med ett problem som sedan ska förklaras, som ett starkt argument för 

oss att inspireras av ansatsen.   

 

2.1.5 Kvalitativ metod 

 

Ovan beskriver vi att vi utgår från hermeneutik, aktörssynsätt, socialkonstruktivism och 

en abduktiv ansats. Nedan sammanfattar vi våra val genom att beskriva vilka 

forskningsansatser som generellt förknippas med kvalitativ forskning.     

 

Inom kvalitativ forskning hävdar Bryman och Bell (2017) att teorins roll i relation till 

forskningen syftar till att vara teorigenererande, vilket styr oss mot att inspireras av en 

induktiv ansats. Då vi är i behov av att skapa oss en teoretisk förförståelse väljer vi 

därför att agera abduktivt. Vidare menar Bryman och Bell (2017) att den kvalitativa 

forskningens kunskapsteoretiska inriktning förknippas med ett tolkande synsätt, vilket 

för oss mot hermeneutiken och aktörssynsättet. Författarna menar vidare att 

konstruktivismen är övervägande inom kvalitativ forskning, vilket motiverar oss att bli 

inspirerade av socialkonstruktivismen. 

  

Sohlberg och Sohlberg (2001) utgår från konstruktivismen då de menar att den 

kännetecknas av kvalitativ metodologi och en tolkande syn, som exempelvis 

hermeneutik. Vidare att beskrivningar är centrala och ofta ”thick descriptions” som 

samlas in genom exempelvis fallstudier, vilket i sin tur påminner om W. K. Smiths 

(2014) studie som vi tidigare nämnt. Sohlberg och Sohlberg (2001) hävdar också att 

klassifikationerna inom konstruktivismen vanligen är induktiva och där direkt 

teorianknytning ofta saknas. 
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Vi vill också lyfta fram exempel på kritik som riktas mot kvalitativ forskning. Bryman 

och Bell (2017) exemplifierar att kvalitativ forskning får kritik för att vara alltför 

impressionistisk och subjektiv. Även att det finns svårigheter i den kvalitativa 

undersökningens replikerbarhet och att det finns problem med att generalisera samt att 

transparensen anses bristfällig.  

 

Dock anser vi att det finns styrkor inom den kvalitativa forskningen som är svåra att 

ignorera. Exempelvis menar Holme och Solvang (1997) att det finns en styrka i att 

kunna ställa frågor som ”hur”, ”varför” och ”vad”. Bryman och Bell (2017) anser att de 

frågor som just nämndes inte ska underskattas inom forskning. De hävdar att forskare 

med hjälp av sådana frågor kan söka djupare förståelse genom att kunna förklara, inte 

bara beskriva. Webb (2002) menar att det finns en viss flexibilitet i kvalitativ forskning 

som vidare bidrar till en mer komplex helhetsbild. På så sätt hävdas det att kvalitativa 

forskare kan bidra till bättre insikter och mer vidgade perspektiv. 

  

Trots den kritik som vi lyfter fram är vi övertygade om att vi lämpligast besvarar vårt 

studiesyfte genom kvalitativ forskning. I nästa steg beskriver vi hur vi operationaliserar 

våra val.  

 

2.2 Tillvägagångssätt 

 

I följande delkapitel presenterar vi hur vi väljer att utforma vår studie utifrån våra 

övergripande metodval. Vi börjar med att beskriva vår forskningmodell som syftar till 

att mer pedagogiskt visa hur vi arbetar mot att besvara studiens syfte. Vi avslutar med 

att beskriva hur vi arbetar för högsta möjliga studiekvalité. Delkapitlet består av 

avsnitten/rubrikerna: Litteratursökning och litteraturinsamling, Källkritik, 

Datainsamlingsteknik, Urval, Etiska överväganden, Utformning av intervjuguide, 

Empirisk datainsamling, Bearbetning av insamlade data samt Kvalitetskriterier.  

 

Vår forskningmodell 

Figur 1 nedan visar att vårt avsnitt om kvalitetskriterier ligger som ett tak över 

resterande moment. Anledningen är att vi ser kvalitetskriterierna som vitala i varje 

moment för att kunna skapa högsta möjliga trovärdighet. Samtliga moment i detta 

kapitel illustrerar de val vi gör, som vidare formar kapitel 3 (teori) och 4 (empiri). Vi 
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väljer att presentera vår teoretiska referensram före vår empiri, då vi anser att det är en 

mer pedagogisk struktur.    

 

Modellens pilar illustrerar hur vi iterativt arbetar med teori, empiri och analys. I vårt 

analyskapitel för vi samman den teori och empiri vi tolkat, vilket slutligen skapar 

kapitel 6, där studiens bidrag presenteras.   

  

  

Figur 1: Vår forskningmodell 

 

2.2.1 Litteratursökning och litteraturinsamling 

 

Som nämnt inleder vi vår undersökning med att skapa oss en allmän uppfattning om hur 

tidigare forskning förklarar organisatoriska paradoxer. W. K. Smiths och Lewis (2011) 

litteraturstudie utgör en central utgångspunkt för vår undersökning. Studien behandlar 

organisatoriska paradoxer och hjälper oss att skapa en översiktlig grundförståelse i 

ämnet.  
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Som vi beskrivit tidigare ser vi abduktion som en förutsättning för att uppnå vårt 

studiesyfte. Vi anser att vi behöver skapa oss en uppfattning om praktiska 

organisatoriska paradoxer för att öka vår förståelse för det vi studerar. I takt med att vår 

empiriska förståelse för ämnet successivt ökar kan vi samtidigt söka litteratur som 

stödjer våra empiriska tolkningar.  

  

Vi söker främst efter tidigare studier genom databaserna Scopus och Google Scholar. 

För att öka studiens trovärdighet letar vi efter publicerade källor. Vi söker framförallt 

vetenskapliga artiklar för att öka vår förståelse för vår empiriska uppfattning. Samtidigt 

orienterar vi oss i läroböcker främst för att styrka våra metodval.  

 

När vi söker publicerade källor i databaserna använder vi sökord och nyckelbegrepp 

som ”paradox”, ”paradoxes” och ”paradoxical” tillsammans med ”leadership”, 

”organizational”, ”organizations”, ”learning” och ”tensions”. Vi läser även relevanta 

studier som genomförts av återkommande forskare i ämnet samt deras co-writers 

studier. De läroböcker vi läser har vi antingen köpt eller lånat via bibliotek och vänner.  

  

2.2.2 Källkritik 

 

Vi förstår genom Eriksson och Wiederstam-Paul (2006) att ett källkritiskt 

förhållningssätt bidrar till studiens trovärdighet. Enligt Eriksson och Wiederstam-Paul 

(2006) bidrar ett sådant förhållningssätt till studiers validitet, relevans och reliabilitet. 

Vidare hävdar Eriksson och Wiederstam-Paul (2006) att publicerade källor genomgår 

någon form av kvalitetsgranskning innan texterna trycks. Därmed kommer merparten av 

vår teori från vetenskapliga artiklar publicerade i journaler och från textböcker utgivna 

av bekanta förlag.   

  

Enligt Göteborgs Universitetsbibliotek (2017) bör man som forskare kritiskt granska de 

vetenskapliga artiklar man läser. De menar att man kritiskt bör granska att studiens syfte 

har uppnåtts och att valda metoder tydligt presenterats. Vidare anser de att det är av vikt 

att förhålla sig kritiskt till hur tidsmässigt aktuella källorna är. Vi granskar därmed de 

artiklar vi läser utifrån dessa parametrar. 
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2.2.3 Datainsamlingsteknik 

 

För att besvara vårt studiesyfte väljer vi att tillämpa en fallstudie. Exempelvis menar 

Eisenhardt och Graebner (2007) och Yin (2013) att fallstudier är vanligt förekommande 

inom kvalitativ forskning. Vidare anser Stake (1995) att en fallstudiedesign lämpar sig 

för att studera komplexa fenomen. Webb (2002) förklarar att fallstudier passar forskning 

där forskare är intresserade av att förstå respondenter på ett djupare plan. Vidare att det 

lämpar sig där respondenternas beteenden, känslor och attityder tas i anspråk. I vår 

studie intresserar vi oss för frågor som ”hur” och ”varför”, vilket Flynn och Du (2012) 

menar är en anledning som motiverar att tillämpa en fallstudie.  

  

Bryman och Bell (2017) hävdar att intervjuer är den vanligaste datainsamlingsmetoden 

inom kvalitativ forskning. Exempelvis menar de att intervjuer tillåter en viss flexibilitet, 

vilket vi anser för oss är ett väsentligt skäl att välja metoden. De varnar dock för att 

flexibiliteten riskerar att analyser av insamlade data kan vara tidskrävande.  

 

För att få en ökad förståelse för det vi studerar väljer vi att tillämpa kvalitativa 

intervjuer. Vårt val är i linje med de övergripande metodval vi gör. Enligt Bryman och 

Bell (2017) består kvalitativa intervjuer främst av två former, vilka är ostrukturerade 

och semistrukturerade. För att förbättra vår förförståelse inleder vi med en ostrukturerad 

intervjuguide. I takt med att vår förförståelse successivt utvecklas blir vi mer specifika i 

vår frågeställning och tillämpar en semistrukturerad intervjuguide.   

  

2.2.4 Urval 

 

Vi väljer att personligen intervjua 12 mellanchefer i en av Sveriges ledande banker. 

Dessa mellanchefer väljer vi ut enligt ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 2008) 

då vi utnyttjar våra kontakter. Vi anser att bekvämlighetsurvalet inte hämmar studiens 

kvalitetsnivå, utan snarare tvärtom.  

 

Med bakgrund av Gibson och Birkinshaw (2004) väljer vi att hålla oss till respondenter 

inom samma organisation då det anses vara lättare att utläsa likheter och skillnader då 

företagskontexten är densamma. Vidare uppfattar vi Eisenhardt (1989) som att han 
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anser att den irrelevanta variabiliteten minskas när forskning sker inom samma 

organisation. Dock anser vi att respondenternas olika erfarenheter och 

marknadsförutsättningar genererar intressanta jämförelser. Samtliga 12 mellanchefer är 

titulerade som kontorschefer och är ytterst ansvariga för varsitt bankkontor. Kontoren är 

belägna i Stockholmsregionen.   

  

Inför intervjuerna väljer vi att kontakta varje respondent via mail och följer sedan upp 

med ett telefonsamtal. Kontaktuppgifter söker vi fram via företagets hemsida. 

Intervjuerna bokas ca 3 veckor i förväg och perioden för intervjuerna varar i ca 2 

veckor. Varje intervju pågår i snitt 45 min.  

  

2.2.5 Etiska överväganden 

 

Vi hävdar att vi gentemot våra respondenter förhåller oss till etiska aspekter. Vi 

bedömer detta utifrån vad Bryman och Bell (2017) beskriver som informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitets- och anonymitetskrav samt nyttjandekrav. Vid första 

kontakt med varje respondent och vidare genom intervjuerna informerar vi om de etiska 

överväganden som vi tar i anspråk.  

  

Vi anser att informationskravet är uppfyllt då vi informerar om vad vår undersökning 

handlar om, vad syftet med studien är samt varför vi väljer ut respondenten. Vi svarar 

ärligt på eventuella funderingar som dyker upp innan, under och efter intervjuerna. 

Vidare uppfyller vi samtyckeskravet genom att tydligt informera respondenten att han 

eller hon får avbryta intervjun när han eller hon vill.  

 

Vi anser att vi uppfyller konfidentialitets- och anonymitetskravet genom att fråga 

respondenten huruvida han eller hon vill vara anonym. Vidare informerar vi tydligt att 

respondentens svar behandlas konfidentiellt och att de endast används i studiesyfte. 

Slutligen anser vi även nyttjandekravet uppfyllt då vi behandlar allt insamlat material på 

ett sätt som undviker att någon respondent kan ta skada av undersökningen.  
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2.2.6 Utformning av intervjuguide 

 

Som tidigare nämnt genomför vi både ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. 

Den ostrukturerade intervjuguiden består av lösa minnesanteckningar där vi noterar 

nyckelbegrepp från tidigare forskning i ämnet. Vi noterar exempelvis hur paradoxala 

spänningar kan uppstå.  

  

Vår intervjuguide formas allteftersom till mer specifika frågor. Tillslut använder vi en 

semistrukturerad intervjuguide. Vi inleder med att fråga våra respondenter om tidigare 

chefserfarenheter inom organisationen då vi anser den informationen relevant för vår 

studie.  Vi ställer öppna frågor då det enligt Bryman (2008) är lättare att vid öppna 

frågor sätta svaren i ett sammanhang. Våra dialoger med respondenterna utvecklas 

successivt och vi upplever att vi lättare kan anpassa vårt språk och vidare utforma frågor 

som vi upplever att respondenterna förstår och kan relatera till.   

  

Vi väljer att stämma av våra frågeställningar med kriterier som Kvale (1996) anser att 

intervjuare inom kvalitativ forskning bör förhålla sig till. Vi anser att vi förhåller oss till 

hans kriterier. Detta då vi är tydliga eftersom vi ställer korta och begripliga frågor. 

Vidare visar vi hänsyn och lyssnar uppmärksamt på det som sägs och har sagts av 

respondenten. Vi anser också att vi visar öppenhet och tillåter flexibilitet. Vidare så 

ställer vi följdfrågor i syfte att styra intervjun och uppmärksamma detaljer. Slutligen 

agerar vi kritiskt genom att vi ställer motfrågor med anledning av att utveckla detaljer 

samt för att återknyta till olika teman. 

  

Vi anser att vi ställer frågor som Kvale (1996) exemplifierar ingår inom kvalitativ 

forskning. Vi berör inledande frågor samt mer specifika, direkta och preciserade frågor 

allteftersom vår förförståelse utvecklas. Därefter följer vi upp dessa frågor med 

uppföljnings- och sonderingsfrågor. På så sätt anser vi att våra intervjuer bidrar till 

fylliga och detaljerade data. För att öka studiens trovärdighet ber vi respondenterna att 

ge praktiska exempel, vilket är ett resonemang som förespråkas av Eisenhardt och 

Graebner (2007).  

 

För att ta del av studiens semistrukturerade intervjuguide hänvisar vi till kapitel 8 

(bilaga 1/1). 



 

17 

 

2.2.7 Empirisk datainsamling 

 

Då vi med bakgrund av att Bryman (2008) anser att kvalitativa forskare är intresserade 

av vad en respondent uttrycker och hur den uttrycker sig, väljer vi att spela in samtliga 

intervjuer. Samtliga respondenter bekräftar att vi får spela in. Vi spelar in med hjälp av 

våra telefoner.  

 

Vi väljer att transkribera varje intervju till ett dokument via Google Drive, som vi båda 

kommer åt. Vi transkriberar intervjuerna med anledning av att Bryman (2008) beskriver 

det som att man som forskare då behåller respondenternas ordalag och uttryckssätt.  

  

Vi analyserar insamlade data löpande, vilket gör att vi får möjlighet att tidigt hitta teman 

och vidare samband med tidigare forskning.    

  

2.2.8 Bearbetning av insamlade data 

 

Vidare använder vi oss av analytiska tekniker för att få insikter i den fallstudie vi 

genomför. Studiens bidrag utkristalliseras systematiskt allteftersom vi bearbetar 

insamlade data. I takt med att vår förförståelse förbättras utvecklas vår bearbetning av 

data till att försöka öka förståelsen kring hur ledare kan hantera organisatoriska 

lärandeparadoxer samt hur ledarskapet kan bidra till organisationens dynamiska 

förmåga. Tidigt i intervjuprocessen förstår vi att begreppet motstridiga krav är lättare 

för respondenterna att begripa, till skillnad mot paradoxala spänningar. Vi märker en 

tendens att respondenterna förknippar motstridiga krav med förändringar, vilket vi 

uppfattar ingår i W. K. Smiths och Lewis (2011) identifierade kärnaktivitet lärande.   

  

I och med den insikten specificerar vi oss inom organisatoriska lärandeparadoxer, vilka 

W. K. Smith och Lewis (2011) hävdar även kan identifieras i skärningspunkterna mot 

de andra kärnaktiviteterna tillhörighet, organisering och prestation. Vi uppdaterar vår 

intervjuguide med mer specificerade frågor kring dessa teman, vilket är en hjälp för oss 

i tematiseringen och kodningen av insamlade data.   
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I takt med att vår förförståelse förbättras så förstår vi att det finns samband mellan hur 

ledare hanterar paradoxer och organisationens dynamiska förmåga. Vi undersöker 

vidare sambandet och lägger till ett tema, organisationens dynamiska förmåga. Vi 

inspireras av grundad teori och väljer att koda vår data enligt vad exempelvis vad 

Eisenhardt (1989) och Yin (2013) föreslår, då de hävdar att kodning kan vara ett 

effektivt verktyg vid bearbetning av insamlade data.   

  

2.2.9 Kvalitetskriterier 

 

Enligt Bryman och Bell (2017) kan det var svårt att bedöma trovärdigheten i en 

kvalitativ studie. Vidare menar de att ett vanligt sätt är att bedöma studiens kvalité 

utifrån undersökningens grad av tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering. Det är på ett sådant sätt vi väljer att granska kvalitén i vår studie, vilket vi 

redogör för nedan.  

 

Tillförlitlighet 

Då Bryman och Bell (2017) hävdar att tillförlitlighet handlar om att stämma av hur 

sanningssägande den empiriska data är så gör vi löpande avstämningar med våra 

respondenter under intervjuerna. Vi låter exempelvis respondenterna bekräfta hur vi 

uppfattat informationen. Det anser vi är en form av respondentvalidering, vilket Bryman 

och Bell (2017) hävdar är ett sätt att bedöma studiens tillförlitlighet.  

 

Överförbarhet 

Med anledning av vad Bryman och Bell (2017) definierar som överförbarhet anser vi att 

vår intervjuguide bidrar till det. Detta då vi tycker att vår intervjuguide innehåller frågor 

rörande tydliga teman baserat på tidigare forskning vilket vi anser bidrar till täta och 

fylliga svar. Vi behandlar, bearbetar och för resonemang kring dessa svar med stöd i 

tidigare forskning.   

  

Pålitlighet 

Vi anser att pålitligheten i vår studie är hög då vi exempelvis har teoretiska belägg för 

de val vi gör i utformandet av studien. Vi anser även att vårt syfte har en hög pålitlighet 

då vi formar syftet ihop med teoretiska och empiriska data. Då vi valt att fokusera på 
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ledarskapet bedömer vi att valda respondenter bidrar till studiens pålitlighet. De 

intervjuer vi genomfört har spelats in och vi kan lyssna på intervjuerna upprepade 

gånger för att göra bättre tolkningar av den empiriska data, vilket enligt Bryman och 

Bell (2017) också hjälper studiens pålitlighet. Till sist anser vi även att vår analysmetod 

bidrar till studiens pålitlighet då vi analyserat datainsamlingen löpande.  

 

Konfirmering 

Vi bedömer att vi agerar i god tro under intervjuerna samt åsidosätter våra egna åsikter 

och värderingar i den mån det är möjligt.  

 

Äkthet 

Ett extra kriterium är att bedöma studiens äkthet, vilket Bryman och Bell (2017) 

beskriver som att bedöma om undersökningen bidrar till en rättvis bild av 

respondenternas åsikter och uppfattningar. Vi anser att vi bidrar till studiens äkthet 

exempelvis genom att vi uppfattar det som att respondenterna i sin arbetsvardag möter 

medarbetare och kunder. Vi uppfattar därmed att respondenterna besitter god insikt i 

vad som sker i verksamheten och vidare att respondenterna har väsentliga belägg för 

sina tankar och åsikter. Vi tycker även att våra respondenter är legitima för vår studie då 

vi får uppfattningen om att organisationen internrekryterar merparten av sina ledare, 

vilket vi anser bidrar till att respondenterna lättare kan leva sig in i en medarbetares 

situation samt ge fylligare svar i frågor gällande ledarskap. Vi bedömer även att 

respondenternas varierade erfarenheter av ledarskap bidrar till en rikare palett av svar 

och stärker studiens äkthet. Slutligen menar vi att tidigare forskning tyder på att 

lärandeorganisationer förknippas med decentralisering. Då vi bland annat undersöker 

organisatoriska lärandeparadoxer ihop med ledarskap, anser vi det lämpligt att intervjua 

ledare inom en decentraliserad organisation.  
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3 Teoretisk referensram 

 

Detta kapitel är uppdelat i tre delar. Vi inleder med att definiera paradoxbegreppet. 

Därefter berör vi paradoxala spänningar inom den organisatoriska kärnaktiviteten 

lärande samt i dess skärningspunkter mot de övriga kärnaktiviteterna tillhörighet, 

organisering och prestation. I den tredje delen behandlar vi organisationens dynamiska 

förmåga, då vi tolkar att teoretiker som exempelvis Smith och Lewis (2011) och Lewis 

et al. (2014) hävdar att en framgångsrik hantering av organisatoriska paradoxer gynnar 

organisationens dynamiska förmåga. Vi avslutar med en sammanfattning av den 

teoretiska referensramen i syfte att underlätta vidare läsning. Kapitlet är uppbyggt enligt 

följande tre huvudkategorier/rubriker: Paradoxbegreppet, Organisatoriska 

lärandeparadoxer samt Organisationens dynamiska förmåga.  

 

3.1 Paradoxbegreppet 

 

För att ge en förståelse för vad som menas med paradoxer inleder vi med att redogöra 

för hur forskare inom ekonomi- och verksamhetsstyrning och management definierar 

begreppet. Vi kommer även att förtydliga vad som skiljer paradoxer från snarlika 

koncept. Denna del består av: Definition och distinktion av paradoxbegreppet.  

 

3.1.1 Definition och distinktion av paradoxbegreppet 

 

Ford och Backoff (1988) definierar paradoxer som något som är konstruerat av 

individer och uppstår när motsägande tendenser förs samman genom reflektion och 

interaktion. Lewis (2000) förtydligar Ford och Backoffs (1988) förklaring och menar på 

att “något” kan innefatta perspektiv, känslor, meddelanden, begär, identiteter, intressen, 

eller metoder. Vidare menar Lewis (2000) att paradoxer är konstruerade och förklarar 

att aktörer försöker förstå den ökade komplexiteten och mångtydigheten i en ständigt 

föränderlig värld genom att frekvent förenkla verkligheten via polariserande 

antingen/eller-tankesätt, vilka döljer komplexa relationer. Lewis (2000) påpekar att 

paradoxer blir tydliga genom egna eller sociala reflektioner och interaktioner som 

avslöjar den absurda och irrationella samlevnaden av motsägelserna. 
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Lewis (2000), Andriopoulos (2003) och W. K. Smith och Lewis (2011) väljer att 

definiera paradoxer som motsägande men sammanhängande element vilka existerar 

simultant och är bestående över tid. De menar vidare att paradoxer utgörs av 

beståndsdelar som är logiska var för sig men framstår som irrationella, inkonsekventa 

och ibland även absurda när de ställs emot varandra. Denna definition menar de skapar 

en distinktion gentemot snarlika organisatoriska spänningar som exempelvis dilemman 

och dialektik.  

 

Lewis, Andriopoulos och W. K. Smith (2014) gör även en åtskillnad mellan paradoxer, 

trade-offs och kompromisser. De skriver att trade-offs är spänningar baserade på 

avväganden mellan konkurrerande valmöjligheter med tydliga för- och nackdelar 

sinsemellan. Kompromisser anser de sker när motsägande element integreras till ett 

nytt, mixat alternativ. Ett begrepp som i viss mån tangerar paradoxer är dualiteter. 

Baserat på studier från Cameron och Quinn (1988) och Voorhees (1986) betraktar W. 

K. Smith och Lewis (2011) dualiteter som motsägande men sammanhängande element 

vilket gör att de definitionsmässigt kan anses utgöra paradoxer, exklusive den simultana 

existensen samt tidsaspekten. När de två senare faktorerna inkluderas är dualiteten 

enligt W. K. Smith och Lewis (2011) istället alltså att betrakta som en paradox.  

 

Vi behandlar fortsättningsvis likt W. K. Smith och Lewis (2011) inte dualiteter enskilt 

utan som en del av paradoxer då vi anser att det senares hänsyn till elementens 

simultana existens över tid gör det till ett rikare och mer lämpligt begrepp för vårt 

arbete.  

 

3.2 Organisatoriska lärandeparadoxer 

 

W. K. Smith och Lewis (2011) kategoriserar paradoxer utifrån fyra organisatoriska 

kärnaktiviteter: lärande, tillhörighet, organisering och prestation (vår egen översättning 

från learning, belonging, organizing och performing). Paradoxer återfinns såväl inom 

som i skärningspunkterna mellan dessa aktiviteter.  

 

Vår empiriska undersökning leder oss naturligt in på den organisatoriska kärnaktiviteten 

lärande. I följande delmoment utläser vi organisatoriska paradoxer och spänningar som 

kan uppstå i lärandet samt i skärningspunkterna mot de övriga kärnaktiviteterna. Vi 
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benämner delkapitlet som organisatoriska lärandeparadoxer, då samtliga paradoxer är 

relaterade till den organisatoriska kärnakiviteten lärande. Detta delkapitel består av 

rubrikerna: Paradoxer inom den organisatoriska kärnaktiviteten lärande, Paradoxer i 

skärningspunkten mellan lärande och tillhörighet, Paradoxer i skärningspunkten mellan 

lärande och organisering samt Paradoxer i skärningspunkten mellan lärande och 

prestation.     

 

3.2.1 Paradoxer inom den organisatoriska kärnaktiviteten lärande  

 

Lärande ger enligt W. K. Smith och Lewis (2011) upphov till paradoxer då dynamiska 

system förändras, förnyas och innoverar. Enligt O’Reilly och Tushman (2008) skapas 

progression ofta genom att man både bygger vidare på- och förkastar tidigare kunskap. 

W. K. Smith och Lewis (2011) exemplifierar vidare med spänningar mellan radikal och 

inkrementell innovation samt episodisk och kontinuerlig förändring, vilka alla är 

förknippade med hur man tar sig an nya idéer. Andriopoulos (2003) menar att en 

organisation som vill bli mer lärandeorienterad behöver främja medarbetare att söka ny 

kunskap samt skapa en deltagande kultur där samtliga individer inom organisationen 

involveras i utforskandet av nya alternativ, vilket inbringar harmoni.  

 

Paradoxer relaterade till att utforska och utnyttja 

Andriopoulos & Lewis (2009) lyfter fram att ett simultant arbete med att utforska och 

utnyttja skapar synergier i lärandet genom att organisationens förmåga att identifiera, 

absorbera och applicera ny kunskap förbättras.  

 

Tushman & O’Reilly (1996) och Andriopolous & Lewis (2009) menar att arbetet med 

att utnyttja befintliga resurser anpassar och fokuserar kunskapen mot önskade mål, men 

att utforskningen av nya potentiella möjligheter är nödvändig för att organisationens 

kunskapsbank inte ska sina. Utan utforskning finns det enligt författarna risk för att en 

viss typ av kunskap överutnyttjas tills organisationen finner sig låst i en specifik nisch 

eller produktkategori och det som en gång var en kärnkompetens plötsligt utvecklats till 

en kärnrigiditet enligt Volberdas (1996) terminologi. Samtidigt bör det påpekas att det 

förnyande och vidgande av kunskapsbasen som utforskningen ger kan vara bortkastat 

om kunskapen inte utnyttjas på ett adekvat sätt (Andriopoulos & Lewis, 2009).  
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K. G. Smith, Collins och Clark (2005) menar att symbiosen mellan utforskning och 

utnyttjande är vital för innovation. De baserar påståendet på att statisk kunskap, 

definierat som medarbetarnas utbildningsnivå samt mängden heterogen kunskap (dvs 

när individer inom en organisation innehar olika sorters information), visat sig vara 

direkt relaterat med det mer dynamiska skapandet av ny kunskap. Den nya kunskapen 

påverkar i sin tur innovationsnivån.  

 

K. G. Smith et al. (2005) uttrycker dock ett behov av att undersöka huruvida detta 

genererande av ny kunskap uppstår naturligt i organisationer med rika kunskapsdepåer 

eller om det måste framkallas. Ledarens eventuella roll som katalysator i en sådan 

framkallningsprocess kan i vår mening undersökas närmare, vilket även Andriopoulos 

och Lewis (2009) understryker.  

 

3.2.2 Paradoxer i skärningspunkten mellan lärande och tillhörighet 

 

K. K. Smith och Berg (1987), Ibarra (1999), O’Mahony och Bechky (2006), Kreiner, 

Hollensbe och Sheep (2006) och W. K. Smith och Lewis (2011) menar att spänningarna 

mellan lärande och tillhörighet härrör från konflikten mellan behovet av att förändras 

och önskan att konservera självbild och mening.  

 

Organisationer kan enligt Zilber (2002) både möjliggöra och förhindra utveckling och 

förändring, inte minst då de löpande konstrueras och rekonstrueras av sina aktörers 

handlingar och värderingar. O’Mahony & Bechky (2006) menar att individer möter 

spänningar mellan lärande och tillhörighet när de tar sig an nya arbetsroller eftersom de 

då vill frambringa tillhörighet i relationen med arbetsgivaren samtidigt som lärandet av 

nya färdigheter kan skapa avbrott i prestationerna, vilket riskerar att inverka negativt på 

just tillhörigheten. De anser likt Zilber (2002) att olika typer av arbetsmiljöer kan 

begränsa eller alstra individuell utveckling i arbetet.  

 

Andriopoulos och Lewis (2009) skriver att personlig drivkraft innehåller paradoxen 

mellan att vara disciplinerad och passionerad. Disciplin föder väldefinierade 

innovationsprocesser och gör det möjligt för fler att bidra. Det ger även uttalade roller 



 

24 

 

och inte minst mål i form av budgetar, deadlines osv vilket gynnar fokus och 

verkställande. Passion är en nyckel för personlig uttrycksförmåga, utmaning och stolthet 

vilket motiverar individerna att vara kreativa, speciellt kunskapsarbetare.  

 

Betydelsen av kommunikation vid hanteringen av paradoxer i skärningspunkten 

mellan lärande och tillhörighet  

I gränslandet mellan lärande och tillhörighet menar K. G. Smith et al. (2005) att 

kunskapsskapande och därmed även innovation ofta är beroende av kommunikationen 

mellan individerna i en organisation. Kommunikationen är avhängig organisationens 

interna och externa nätverk. Författarna menar att dessa nätverk utgör de kanaler där 

information åskådliggörs, lokaliseras och värderas av medlemmarna.  

 

K. G. Smith et al. (2005) fann även att goda relationer i form av mycket direktkontakt 

och starka personliga band hos ett nätverks medlemmar påverkade skapandet av 

kunskap positivt. Andriopoulos (2003) identifierade paradoxen i att våga utmana 

medarbetare samtidigt som man bygger upp deras självförtroende. Han menar på att 

ledares förmåga att lyckas med denna balans främjar kreativitet, men att gränsen är 

hårfin och att för stora utmaningar kan skapa en kultur av rädsla och osäkerhet.   

 

Fiol (2002) menar att organisationer möter motstridigheter mellan lärande och 

tillhörighet allt oftare i takt med att de mognar och blir mer etablerade. Hon presenterar 

tre sätt att i en förändringsprocess uppnå matchning mellan olika individers självbilder 

och ledarens vision av hur kollektivet bör formas. Det första är ett radikalt 

tillvägagångssätt där man helt enkelt byter ut den befintliga arbetsstyrkan och ersätter 

den med individer vars självbilder stämmer bättre överens med ledarens framtidsvision. 

Det andra sättet är att ledaren handlar och beter sig på ett sådant sätt att det sker ett 

inkrementellt skifte av självbilderna över tid. Det tredje alternativet är aktuellt när 

arbetsstyrkan är för värdefull för att byta ut och tidsbrist omöjliggör inkrementell 

förändring. Det är detta alternativ som Fiol (2002) fokuserar på och lyfter likt Teece och 

Pisano (1994) samt K. G. Smith et al. (2005) fram språket/kommunikationen som ett 

centralt verktyg.  

 

När tiden är begränsad och arbetsstyrkan är för dyrbar för att byta ut presenterar Fiol 

(2002) distinkta strategier för hur ledaren ska kunna skapa samklang mellan 
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individernas självbilder och sin egen kollektiva vision: Initialt bör ledaren genom sin 

kommunikation reducera betydelsen av den rådande kollektiva/organisationella 

identiteten genom att hjälpa individerna att lösgöra sig ifrån den och ogiltigförklara sina 

band till den. Sedan underlättar ledaren förändringen av individernas självbilder via 

införandet av nya värdemätare som är avgränsade, konkreta och rollbaserade, vilket 

leder till att individerna tillåts omvärdera sina självbilder eftersom dem i de nya 

parametrarna fått något nytt att sträva mot (Fiol, 2002). Slutligen så ska de nya 

eftersträvansvärda identiteterna successivt sammanfogas med ledarens vision genom att 

individerna får ta sig an specifika projekt som är skräddarsydda för att bidra till att 

generera de nya självbilderna. För att sätta förändringen i ett sammanhang och 

möjliggöra eventuell framtida förändring anser Fiol (2002) vidare att ledare måste skapa 

identifikation med en kärnideologi som är tillräckligt abstrakt för att kunna rymma flera 

olika sorters självbilder samtidigt. 

  

Dutton och Dukerich (1991) menar på att forskare lätt ignorerar relationen mellan 

individuella och organisatoriska identiteter i förändringsprocesser. Fiol (2001) och Fiol 

(2002) förklarar vikten av att framhäva och bygga vidare på denna paradoxala relation 

istället för att dölja existensen av den. Fiol (2002) understryker att ledare istället bör 

utnyttja de paradoxer som uppstår mellan individernas självbilder och ledarens 

kollektiva framtidsvision i en förändringskontext.  

 

Paradoxparet mångfald och samsyn 

Sundaramurthy & Lewis (2003) och Denis, Langley & Rouleau (2007) menar att 

mångfald och samsyn bör eftersträvas simultant då det förstnämnda förbättrar 

beslutskvalitén genom att fler unika perspektiv anläggs, medan det senare är viktigt för 

att skapa förtroende och samarbetsförmåga.   

 

Lewis et al. (2014) fann att ledarna ansåg det viktigt att inte bara reaktivt bemöta 

spänningar i takt med att de uppenbarar sig, utan snarare proaktivt lokalisera 

paradoxerna. Det kan exempelvis ske genom att ledare under möten uppmuntrar 

medarbetare att angripa problem från alternativa perspektiv, vilket Sundaramurthy och 

Lewis (2003) och Denis et al. (2007) menar underlättas av mångfald.  
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3.2.3 Paradoxer i skärningspunkten mellan lärande och organisering 

 

Flynn och Chatman (2001), Gitell (2004) och W. K. Smith och Lewis (2011) skriver att 

spänningar mellan lärande och organisering uppstår när fokus och effektivitet måste 

kombineras med förändring och agilitet. Jansen, Van Den Bosch och Volberda (2006) 

fann indikationer på att radikal innovation påverkades negativt av centralisering medan 

formalisering var positivt för inkrementell innovation. Behovet av dynamisk förmåga 

fordrar enligt Teece och Pisano (1994) kontinuerlig förnyelse och ett alternerande av 

satta rutiner. De menar också att lärande involverar både individen och organisationen 

men att den senare sätter villkoren för vilket värde olika färdigheter tilldelas. Lärande 

anser de kräver en gemensam form av kommunikation samt koordinerade sökrutiner i 

insamlandet av ny kunskap. Den kunskap som föds ur denna process ger i sin tur nya 

organisationella arbetsmönster och rutiner. 

 

Eisenhardt och Martin (2000) anser att organisatoriska förmågor är helt dynamiska 

endast när själva rutinerna är flexibla och mångsidiga. Vikten av flexibilitet är något 

Volberda (1996) och Teece, Pisano & Shuen (1997) understryker.  Teece et al. (1997) 

menar på att ledares skicklighet att integrera-, bygga vidare på- och rekonstruera intern 

och extern kompetens blir en viktig källa för organisationens dynamiska förmåga i ett 

skiftande affärsklimat. Eisenhardt och Martin (2000) definierar organisationens 

dynamiska förmåga som de processer där resurser integreras, omkonfigureras samt 

förvärvas och frigörs i syfte att matcha eller initiera förändringar på marknaden. 

Därmed menar de att organisationens dynamiska förmåga är de organisationella- och 

strategiska rutiner som företag använder för att hantera marknader som uppstår, 

kolliderar, splittras, utvecklas eller försvinner.  

 

Vidare skriver Eisenhardt och Martin (2000) att den dynamiska förmågans effektivitet 

är beroende av hur dynamisk marknaden är. Helfat (1997) menar på att en mer moderat 

dynamisk marknad är förändringen förvisso frekvent men ändå relativt förutsägbar samt 

att konkurrenter och kunder är väldefinierade. Under sådana förutsättningar kan 

organisationens dynamiska förmåga baseras primärt på befintlig kunskap med linjära 

beslutsprocesser som i regel går från analys till implementering. På en mycket dynamisk 

marknad präglad av hög velocitet upphör dock förändringen att vara förutsägbar vilket 

kraftigt försvårar linjära beslutsprocesser (Eisenhardt & Martin, 2000; Helfat, 1997). 
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Eisenhardt & Martin (2000) och Audia, Locke & K. G. Smith (2000) menar på att det 

följaktligen är mer oklart vilka affärsmodeller som är lämpliga och vilka 

konkurrenterna, kunderna, leverantörerna m fl. egentligen är. Osäkerheten leder till att 

befintlig kunskap kan bli irrelevant och även utgöra en börda om ledare är benägna att 

generalisera utifrån det förflutna. Istället menar Eisenhardt och Martin (2000) att 

skapandet av ny situationsspecifik kunskap, gärna i form av enkla rutiner bestående av 

ett fåtal regler för att specificera prioritetsordningen, är vitalt på en sådan marknad.  

 

Jansen et al. (2006) undersökte hur en dynamisk omgivning inverkar på radikal 

respektive inkrementell innovation. De fann utöver det negativa sambandet mellan 

radikal innovation och centralisering samt det positiva sambandet mellan formalisering 

och inkrementell innovation även att samhörighet inom en organisations olika enheter 

tycktes vara en viktig förutsättning för båda typerna av innovation. De tyckte sig även 

kunna styrka att radikal innovation är mer effektivt i dynamiska miljöer medan 

inkrementell innovation gynnar kortsiktig finansiell prestation på stabilare marknader 

med intensiv konkurrens.  

 

Betydelsen av delaktighet vid hanteringen av paradoxer i skärningspunkten lärande 

och organisering  

Ford och Gioia (1995) understryker att människor är unika och har ett behov av att 

uttrycka sig. Ford & Gioia (1995) och Andriopoulos (2003) menar att kreativitet i 

organisationer starkt hänger på självuttryck och egna initiativ. De menar vidare att 

organisationer som vill fostra kreativitet bör ge individer frihet att ta eget ansvar samt 

uppmuntra medarbetare att ta sig an problem eller möjligheter utan självklara lösningar. 

 

Andriopoulos (2003) belyser vikten av att lära sig från tidigare kunskap men att 

samtidigt söka nya kunskapsområden. Ledare bör enligt Andriopoulos (2003) bygga 

team som präglas av delaktighet, där medarbetarna känner sig komfortabla, vilket 

hjälper individerna att öppna upp och exponera sig. 
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3.2.4 Paradoxer i skärningspunkten mellan lärande och prestation 

 

Donaldson & Preston (1995), Van Der Vegt & Bundersson (2005) och W. K. Smith och 

Lewis (2011) menar att lärande och prestation fostrar paradoxer mellan att säkra 

kortsiktig topprestation och långsiktig framgång samtidigt. Paradoxala spänningar kan 

enligt Dweck (2006) exempelvis även uppstå genom en inkonsekvent inställning i 

gruppen. Andriopoulos och Lewis (2009) fokuserar på hur organisationer kan utnyttja 

befintliga resurser och utforska nya simultant för att säkra framgång och överlevnad 

men understryker att det skapar spänningar. Vi uppfattar det som att utforska och 

utnyttja ofta är relaterat till lärande respektive prestation i sammanhanget.  

 

Andriopoulos och Lewis (2009) fann att en organisations strategiska intentioner 

inrymmer paradoxen mellan att söka profit och att göra idémässiga genombrott, vilket 

enligt vår tolkning är ungefär det samma som balansen mellan det W. K. Smith och 

Lewis (2011) beskriver som prestation och lärande. Fokus på profit sker enligt 

Andriopoulos och Lewis (2009) genom säkrandet av stabila intäkter från återkommande 

kunder samt en noggrann resursallokering. Inriktningen mot idémässiga genombrott 

handlar istället om att bygga ett gott rykte och våga ta risker för att säkra långsiktig 

anpassningsbarhet och överlevnad.  

 

De menar vidare att även kundorientering är paradoxalt då det innefattar både ett fastare 

och ett mer löst förhållningssätt till kunderna. Det fastare förhållningssättet går ut på att 

möta väldefinierade mål för att skapa kundnöjdhet- och lojalitet samt att vara lyhörd 

gentemot kunden till den grad att exempelvis projekt formas efter deras önskemål. Det 

lösare förhållningssättet är snarare fokuserat på att sondera terrängen efter nya 

möjligheter i form av nya produkter och teknologier samt ett löpande experimenterande 

för att vidga organisationens kunskapsbas. Vi ser alltså även här att balansen mellan den 

korta och den långa sikten är central. 

 

Betydelsen av arkitektonisk- och kontextuell ambidextri vid hanteringen av paradoxer 

relaterade till att utforska och utnyttja 

Andriopoulos och Lewis (2009) menar vidare att utforskning är relaterat till radikal 

innovation medan utnyttjande hör ihop med inkrementell innovation. Det simultana 

arbetet med att utforska och utnyttja kräver organisationell ambidextri, vilken är 
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antingen arkitektonisk eller kontextuell. Arkitektonisk ambidextri definierar de som 

parallella strukturer och strategier som differentierar arbetet samt fokuserar och fördelar 

individer på de två innovationsformerna. Upplägget påminner om W. K. Smith och 

Lewis (2011) och Lewis et al. (2014) idéer om att applicera olika strukturer på olika 

delar av de motstridiga målen.  

 

Kontextuell ambidextri strävar däremot efter att integrera radikal och inkrementell 

innovation, bland annat genom sociala processer som kultur- och relationsbyggande. 

Gällande kultur- och relationsbyggandet menar Jansen et al. (2006) på ett mer generellt 

plan att samhörighet faktiskt gynnar båda formerna av innovation. 

 

Den så kallade “framgångsparadoxen” 

Audia et al. (2000) fann i sina studier ett mönster de beskrev som 

“framgångsparadoxen” vars uppkomst sker som ett resultat av att organisationer som 

historiskt sett varit framgångsrika är mer benägna än mindre framgångsrika 

organisationer att fastna i sina strategier, vilket kan leda till en större sårbarhet vid 

radikala omvärldsförändringar (Lant, Milliken & Batra, 1992; Miller & Chen 1994, 

March, 1991; Prahalad & Bettis, 1986).  

 

Strategisk uthållighet baserad på gamla meriter kan i en sådan förändringskontext alltså 

bli till en börda, eftersom det orsakar en tröghet som förhindrar organisationen att 

respondera på ett önskvärt sätt, varpå prestationen blir lidande. Paradoxalt nog skriver 

O’Mahony och Bechky (2006) att även lärandet av nya färdigheter kan medföra avbrott, 

dock av mer temporär art, i prestationerna.  

 

Framgång påverkar enligt Audia et al. (2000) ledare dels genom att de blir nöjda och 

därför oftare använder beprövade strategier men även att de blir mer begränsade i sin 

informationssökning. Även om inte själva informationsmängden avtar så gör 

användningen av alternativa källor det, vilket förstärker antaganden om tidigare 

strategiers förträfflighet och försämrar förmågan att identifiera nya strategier.   
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3.3 Organisationens dynamiska förmåga 

 

Nedan följer den tredje och sista kategorin i detta kapitel. Vi annamar W. K. Smith och 

Lewis (2011) och Lewis et al. (2014) tolkning att det finns en koppling mellan en 

framgångsrik hantering av organisatoriska paradoxer och genererandet av 

organisationens dynamiska förmåga. Vi ämnar undersöka denna koppling närmare. Vi 

börjar med att definiera begreppet organisationens dynamiska förmåga. Sedan fördjupar 

vi oss inom organisationens strategiska rörlighet, vilket kan anses utgöra en mer 

specifik del av organisationens dynamiska förmåga, och behandlar detta begrepp under 

en egen rubrik. Denna kategori består av: Definition av organisationens dynamiska 

förmåga samt Organisationens strategiska rörlighet.   

 

3.3.1 Definition av organisationens dynamiska förmåga 

 

Teece och Pisano (1994) definierar organisationens dynamiska förmåga som de interna 

rutiner vilka är inbäddade i organisationens processer och villkorade av dess historia. 

Även Eisenhardt och Martin (2000) menar att det rör sig om rutiner men mer specifikt 

de processer där resurser integreras, omkonfigureras samt förvärvas och frigörs i syfte 

att matcha eller initiera förändringar på marknaden. De menar att det rör sig om mjuka 

faktorer som exempelvis värderingar, kultur och erfarenhet vilka inte kan bytas eller 

köpas utan snarare måste konstrueras. De anser att en löpande utveckling av dessa 

förmågor ger konkurrensfördelar.  

 

W. K. Smith och Lewis (2011) menar likt Teece och Pisano (1994) samt Eisenhardt och 

Martin (2000) att organisationens dynamiska förmåga är de organisatoriska processer, 

rutiner och färdigheter som ger ledare möjligheten att svara rappt och effektivt i 

snabbföränderliga miljöer.  

 

W. K. Smith och Lewis (2011) lyfter fram att organisationens dynamiska förmåga ger 

ledare chansen att söka och integrera ny information via distinkta strukturer, kulturer 

och lärprocesser och därmed möjliggör ett kompetent ledarskap. Eftersom 

organisationens dynamiska förmåga tillhandahåller ledaren med verktyg för att svara på 

diverse omvärldsförändringar så skänker den även medarbetarna en större tilltro till att 
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dynamiska miljöer är hanterbara. Detta ger mer öppenhet och acceptans för paradoxala 

spänningar.  

 

3.3.2 Organisationens strategiska rörlighet  

 

Lewis, Andriopoulos och W. K. Smith (2014) utförde en tioårig fallstudie av fem olika 

företag som på olika sätt applicerar ett paradoxperspektiv i styrningen vilken pekar på 

vikten av att ledare kan anlägga ett paradoxperspektiv i skapandet av strategic agility, 

dvs strategisk rörlighet.  

 

Strategisk rörlighet beskriver de som organisationens förmåga att vara flexibel i 

komplexa, globala och föränderliga miljöer. God strategisk rörlighet skapar i sin tur 

kortsiktig topprestation inom flera dimensioner som exempelvis lönsamhet, effektivitet 

och socialt ansvar samtidigt som förutsättningar för att bibehålla prestationer över tid, 

och därigenom långsiktig framgång, genereras. Studien identifierade fem typer av 

ledarskapspraxis i empirin som alla är förankrade i en förståelse för paradoxer och leder 

till strategisk rörlighet i organisationen. För att skapa strategisk rörlighet bör ledare 

värdera paradoxer som viktiga för hög prestation, vara proaktiva i identifiering- och 

visualisering av spänningar, undvika ängslighets- och defensivitetsfällor, vara 

konsekventa i förmedlingen av en både/och-vision samt ha separata och fokuserade 

insatser för olika sidor av en paradox (Lewis et al, 2014).  

 

Att värdera paradoxer som viktiga för hög prestation beskriver Lewis et al. (2014) som 

det första steget mot att uppnå strategisk rörlighet. De paradoxala spänningarna ska inte 

bara accepteras utan även uppskattas och respekteras som vitala för både kort- och 

långsiktig framgång. Det handlar då enligt författarna om att ledare kan ignorera driften 

att försöka lösa de motstridiga kraven för att istället värdesätta den positiva energi som 

bildas och de kreativa insikter som nås. Paradoxer fostrar med andra ord innovation 

vilket även K. G. Smith et al. (2005) anser. 

 

Lewis et al. (2014) fann att ledarna ansåg det viktigt att inte bara reaktivt bemöta 

paradoxala spänningar i takt med att de uppenbarar sig utan snarare proaktivt lokalisera 

paradoxerna. Det kan exempelvis ske genom att ledare under möten uppmuntrar 
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medarbetare att angripa problem från alternativa perspektiv samt bringar 

uppmärksamhet till de kort- och långsiktiga följderna av olika handlingsalternativ.  

 

Lewis et al. (2014) skriver likt Sundaramurthy och Lewis (2003) samt W. K. Smith och 

Lewis (2011) att paradoxer kan fostra ängslighet och defensivitet men fokuserar mer 

uttryckligt på hur det begränsar ledares beslutsfattande och därmed även försämrar 

organisationens strategiska rörlighet. Om de paradoxala spänningarna tillåts ha en 

negativ inverkan kan det enligt Lewis et al. (2014) göra ledare tröga och benägna att 

agera utifrån tidigare handlingsmönster, vilket även Audia et al. (2000) samt Eisenhardt 

och Martin (2000) instämmer med. 

 

Ledare bör staka ut riktningen genom att metodiskt förmedla betydelsen av en både/och-

vision (Lewis et al., 2014). Denna vision bör enligt Lewis et al. (2014) vara 

övergripande vilket påminner om Fiols (2002) mer generella tankar om att ledare måste 

få folk att knyta an till en framtidsbild som är tillräckligt abstrakt för att rymma flera 

olika självbilder simultant.  

Både/och-visionen ger en förståelse för paradoxer medan separationen av spänningarna 

ger fokuserad handling enligt Lewis et al. (2014). Författarna anammar W. K. Smith 

och Lewis (2011) så kallade konsekventa inkonsekvens vilken går ut på att genom 

diversifierade förmågor, projekt och enheter löpande kunna skifta mellan mål eller att 

applicera olika strukturer på olika delar av de motstridiga målen. Lewis et al. (2014) 

menar även att en övergripande både/och-vision hjälper ledare att sätta beslut i relation 

till olika paradoxer.  

 

3.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 

 

Den teoretiska referensramen inleds med att vi med hjälp av det vi uppfattar som 

relevant teori definierar paradoxbegreppet (Ford och Backoff, 1988; Lewis, 2000; 

Andriopoulos, 2003; W. K. Smith & Lewis, 2011; Lewis et al., 2014). För att ytterligare 

försöka bringa klarhet i hur vi ämnar betrakta paradoxer så presenterar vi forskning som 

särskiljer begreppet från snarlika koncept (Voorhees, 1986; Cameron & Quinn, 1988; 

W. K. Smith & Lewis, 2011; Lewis et al., 2014). Baserat på denna forskning så lyder 

den definition vi använder oss av i vårt arbete enligt följande: Paradoxer är motsägande 

men sammanhängande element som existerar simultant och är bestående över tid. I 



 

33 

 

teoridelen fokuserar vi sedan på paradoxer inom den organisatoriska kärnaktiviteten 

lärande samt de paradoxala spänningar som uppstår i skärningspunkterna mellan 

lärandet och de övriga organisatoriska kärnaktiviteterna tillhörighet, organisering och 

prestation. W. K. Smith och Lewis (2011) kategorisering i allmänhet, och paradoxer 

relaterade till lärande i synnerhet, utgör kärnan i vårt teoretiska ramverk.  

 

Vi introducerar paradoxer inom den organisatoriska kärnaktiviteten lärande vilka 

bottnar i att anpassning, förnyelse och förändring av en verksamhet samt skapandet av 

innovativitet ofta är förknippat med motstridiga krav mellan att bygga vidare på 

gammal kunskap, samtidigt som delar av den kan förkastas för att generera den nya 

kunskapen (O’Reilly & Tushman, 2008; W. K. Smith & Lewis, 2011). Att lära och 

förvärva ny kunskap är enligt vår tolkning nära förknippat med utforskning inom 

paradoxlitteraturen. Därför lyfter vi fram paradoxrelaterad teori om utforskning och 

utnyttjande (Volberdas, 1996; K. G. Smith et al., 2005; Andriopoulos & Lewis, 2009). 

 

Vidare så fokuserar vi på de paradoxala spänningar som kan uppstå i 

skärningspunkterna mellan lärandet och de övriga organisatoriska kärnaktiviteterna. 

Först behandlar vi skärningspunkten mellan lärande och tillhörighet där paradoxala 

spänningar har sitt ursprung i konflikten mellan behovet av att förändras och önskan att 

konservera självbild och mening (Ibarra, 1999; O’Mahony och Bechky, 2006; W. K. 

Smith & Lewis, 2011). Flera teoretiker betonar vikten av kommunikation vid 

hanteringen av paradoxer inom denna skärningspunkt (Fiol, 2002; Andriopoulos, 2003; 

K. G. Smith et al., 2005). Vi använder oss även av Sundaramurthy och Lewis (2003) 

och Denis et al. (2007) studier som pekar på att mångfald bör eftersträvas eftersom 

anläggandet av fler perspektiv förbättrar beslutskvalitén. 

 

Beträffande paradoxer i skärningspunkten mellan de organisatoriska kärnaktiviteterna 

lärande och organisering så skriver W. K. Smith och Lewis (2011) att de uppstår när 

fokus och effektivitet måste kombineras med förändring och agilitet. Här rör vi oss 

teoretiskt nära organisationens dynamiska förmåga då Teece och Pisano (1994) menar 

att den kräver kontinuerlig förnyelse och ett alternerande av satta rutiner, vilket kan 

härledas till organisering. Då organisationens dynamiska förmåga är ett så pass centralt 

begrepp i vår studie så har vi dock ändå valt att ge den ett eget teoretiskt kapitel.  
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Paradoxer som uppstår i skärningspunkten mellan de organisatoriska kärnaktiviteterna 

lärande och prestation orsakas enligt W. K. Smith och Lewis (2011) av behovet att 

säkra kortsiktig topprestation och långsiktig framgång samtidigt. Det kan exempelvis 

röra sig om paradoxala spänningar mellan att söka profit och att göra idémässiga 

genombrott samt att ha ett fastare eller lösare förhållningssätt gentemot kunder 

(Andriopoulos & Lewis, 2009). Vi tar även upp det Andriopoulos och Lewis (2009) 

skriver om arkitektonisk- och kontextuell ambidextri eftersom vi tror att en förståelse 

för hur organisationer strukturerar sig med hänsyn till olika innovationsformer är 

värdefull att ta med sig, inte minst då innovation är så tätt förknippat med lärande.  

 

W. K. Smith och Lewis (2011) definition av organisationens dynamiska förmåga är 

relativt bred och innehåller få praktiska exempel. På denna punkt anser vi att Lewis et 

al. (2014) tar vid med tankarna om strategisk rörlighet och bidrar till att konkretisera 

begreppet. Organisationens strategiska rörlighet kan utifrån deras definition enligt vår 

tolkning därmed närmast betraktas som en väldefinierad pusselbit i organisationens 

dynamiska förmåga. Därför kan insikter från användandet av ett paradoxperspektiv i 

skapandet av strategisk rörlighet även bli relevanta för alstrandet av organisationens 

dynamiska förmåga i stort.  
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4 Empiri 

 

Som tidigare nämnt agerar vi deduktivt genom att beröra W. K. Smith och Lewis (2011) 

kategoriseringar (kärnaktiviteter) och vilka paradoxer som kan uppstå inom samt i 

skärningspunkterna mellan dessa. Vi berör även organisationens dynamiska förmåga. 

Utifrån denna deduktiva ansats blir vi mer induktivt inriktade genom att fördjupa oss i 

att söka teman empiriskt. Vi behåller huvudkategorierna organisatoriska 

lärandeparadoxer och organisationens dynamiska förmåga. Vi inleder med att presentera 

det företag vi besökt, de respondenter vi intervjuat samt hur vi hädanefter benämner 

respondenterna. Därefter presenterar vi de teman vi identifierat utifrån hur vi uppfattat 

respondenternas svar under respektive huvudrubrik. Kapitlet består av 

huvudkategorierna/rubrikerna: Företagsbeskrivning, Organisatoriska lärandeparadoxer 

samt Organisationens dynamiska förmåga.     

 

4.1 Företagsbeskrivning  

 

I vår studie väljer vi att låta våra respondenter vara anonyma. Vi presenterar 

respondenterna i tabellen nedan (figur 2) tillsammans med vad vi anser är väsentlig 

information för studien, men som inte är av känslig art.  

 

Samtliga respondenter är som nämnt anställda inom samma organisation och har 

likadana positioner då alla är kontorschefer med ansvar för varsitt bankkontor. Vi 

uppfattar utifrån respondenternas beskrivning av rollen som att de har det yttersta 

ansvaret för bankkontoret, vilket liknar en VD-tjänst för ett mindre företag. 

Organisationen de arbetar för är en svensk storbank med en uttryckligen decentraliserad 

struktur.  

 

I tabellen nedan delar vi med oss av respondenternas chefserfarenheter inom 

organisationen. Då vi anser att kontorens storlek kan vara av betydelse för vår studie, 

väljer vi att visa antalet medarbetare.  
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Figur 2: Tabell över respondenter 

 

4.2 Organisatoriska lärandeparadoxer 

 

Likt hur vi bygger upp vår teoretiska referensram (kapitel 3) efterliknar vi strukturen i 

följande delkapitel. Under varje rubrik presenterar vi hur vi uppfattat våra respondenter. 

Vi gör kategoriseringar i texten efter de empiriska teman som vi identifierar. Dessa 

teman tar vi sedan vidare till kommande analyskapitel (kapitel 5) där vi jämför de 

empiriska teman med de teoretiska (kapitel 3). Respondenterna benämner vi med R1- 

R12. Detta delkapitel består av rubrikerna: Paradoxer inom den organisatoriska 

kärnaktiviteten lärande, Paradoxer i skärningspunkten mellan lärande och tillhörighet, 

Paradoxer i skärningspunkten mellan lärande och organisering samt Paradoxer i 

skärningspunkten mellan lärande och prestation. 

 

4.2.1 Paradoxer inom den organisatoriska kärnaktiviteten lärande 

 

Att anpassa, förnya och förändra en verksamhet samt skapa innovativitet är tidvis 

förknippat med paradoxala motstridiga krav mellan att bygga vidare på- och samtidigt 

förkasta tidigare kunskap för att kunna skapa ny kunskap (W. K. Smith & Lewis, 2011). 
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Eftersom kunskapens relevans ofta bestäms utifrån dessa förändringsprocesser frågade 

vi ledarna hur dem gjort för att balansera den här typen av motstridigheter. 

 

Vikten av att kommunicera och informera  

R4, R5, R6, R7, R11 och R12 understryker alla hur viktigt det är att kommunicera med- 

och informera medarbetarna vid förändringar som kan medföra att deras kunskap 

behöver anpassas. R4 och R6 förklarar tydligt med hjälp av transparent information 

varför en förändring måste göras. R5 arbetar på ett liknande sätt men försöker även via 

veckomöten att vara mer proaktiv och kontinuerlig i kommunikationen av diverse 

förändringsbehov. R7 arbetar också med ett kontinuerligt lärande då hon ständigt nöter 

in ny kunskap på olika sätt, exempelvis genom att själv berätta och visualisera, 

diskutera tillsammans med medarbetarna, visa informationsfilmer samt ta in föreläsare 

mm. Hon beskriver kunskapsväxlingen som konstant och använder sig utöver nötandet 

även av medarbetare som hon formellt utnämner till ambassadörer för olika 

förändringsprocesser, eftersom hon upplever att det kan bidra till att engagera såväl 

ambassadören som övriga medarbetare: “Dom brukar säga, vilket jag tycker verkar 

stämma utifrån min empiriska erfarenhet, att 15 % är naturligt positiva människor som 

hoppar på en förändring medan 15 % är negativa och sätter klackarna i marken. Resten 

utav oss är någonstans mittemellan, normala skeptiker. Så det gäller att hitta 

medarbetare som kan hjälpa mig att dra i frågor”. 

 

R11 menar att man som ledare måste vara modig och rak i sin kommunikation med 

medarbetarna samt informera om- och visualisera hur framtiden kommer att omforma 

kravbilden på dem. Han beskriver det som vitalt att medarbetarna får en tydlig bild av 

framtiden och ser därför till att förmedla information om detta både individuellt och i 

grupp. R12 använder sig också av möten på både individ- och gruppnivå för att 

diskutera hur kunskapen behöver ändras. Ibland sår han först frön individuellt innan han 

lyfter det i helgrupp eftersom hans erfarenhet är att det resulterar i att fler kan och vågar 

bidra med input. Han försöker även mixa informella samtal under fikaraster och 

liknande med mer formella sammankomster.  

 

Vikten av att våga testa 

R10, R6, R2 och R11 är eniga om hur viktigt det är att våga testa och utforska nya saker 

för att kunna bygga vidare på- och samtidigt förkasta tidigare kunskap. R10 är 
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förändringsbenägen men samtidigt noggrann med att nyktert utvärdera förändringen 

både under och efter att den sker med hjälp av sina medarbetare. Sedan litar han till 

medarbetarnas befintliga kunskap när det kommer till att göra korrigeringar. R6 

försöker också att vara öppen med när en förändring inte gett det önskade utfallet. 

Samtidigt som hon tycker det är viktigt att testa så menar hon dock att det inte handlar 

om några revolutionerande innovationer utan snarare mindre, mer inkrementella 

förändringar. 

 

R2 tycker det är viktigt att organisationen inte präglas av en kultur där man är rädd för 

att förändra. Därför försöker han följa upp och påvisa när en förändring har gått bra men 

även uppmuntra mindre lyckade försök. R11 betonar också hur viktigt det är att ha 

modet att våga testa och framhåller även förmågan att vara innovativ som en central 

egenskap för en ledare, eftersom det annars kan vara svårt att ta till vara och alstra 

sådana attribut hos medarbetarna.  

 

Svårare att få mer erfarna medarbetare att förvärva ny kunskap 

R4, R5, R6, R9 och R10 upplever att det ibland är svårare att få äldre, mer erfarna 

medarbetare att förändra sig och förvärva ny kunskap. R4 har noterat att förändrade 

kunskapskrav ofta innebär ett större orosmoment bland seniora medarbetare än juniora 

då vissa av deras kompetenser som tidigare varit betydelsefulla helt plötsligt blir 

irrelevanta. R5 känner att medarbetare tenderar att hålla hårdare om sin kunskap ju äldre 

de blir. Hennes taktik för att undvika att den typen av medarbetare hamnar i 

försvarsställning när det vankas förändring är att försöka få dem att släppa lite av den 

gamla kunskapen, men samtidigt låta dem behålla sin kunskapskärna. Hon menar dock 

att det är något som är lätt att prata om men desto svårare att få till i praktiken. Trots det 

har hon ett konkret exempel på hur hon fått medarbetarna att förändra sig utan att de 

kände sig trampade på tårna: “Jag försökte förklara att vi inte har gjort något dåligt 

jobb men att kundernas krav idag helt enkelt är annorlunda. DÅ gjorde vi ett jättebra 

jobb, NU gör vi därmed kanske inte ett lika bra jobb”.  

 

R6 upplevde initialt att framförallt de äldre medarbetarna på hennes kontor hade svårt 

att ta till sig hennes sätt att styra där hon bollar idéer, förankrar beslut och eftersträvar 

samsyn med medarbetarna i förändringsfrågor. Hon kände att hennes sätt att styra 

skapade en otydlig målbild och stress hos de mer erfarna individerna, vilket hon tror 
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dels berodde på att hon efterträdde en ledare som tillämpade en mer centraliserad 

styrning. Hon misstänker även att det faktum att hon är en intelligent kvinna med lite 

tuffare framtoning kan ha gjort det extra svårt för vissa, speciellt äldre män, att 

acceptera hennes sätt att leda. Idag är hon dock nöjd med sin organisation i detta 

avseende och menar att resan dit varit en mix av att gasa och bromsa om vartannat. R9 

har nyligen fått se två äldre medarbetare, med en kombinerad erfarenhet inom banken 

på över 70 år, välja att gå i pension på grund av nya regelverk som tvingat dem att totalt 

ändra sina arbetssätt. R9 ser dock handledarskapet som ett ess i rockärmen när det 

kommer till att få äldre medarbetare att uppdatera sin kunskap men samtidigt låta yngre 

förmågor lära sig av de äldres erfarenhet: “Yngre förmågor som nyligen gått i skolan 

arbetar ihop med en erfaren medarbetare så att dom får coacha varandra. De sitter 

exempelvis och gör tester tillsammans och utbyter kunskap... Mindre erfarna rådgivare 

får även sitta med mer erfarna rådgivare under möten för att få en djupare förståelse så 

att det även sker en praktisk förankring och inte bara blir teoretiskt”. 

 

Generellt betraktar R9 sin organisation som en utbildningsplats och är noggrann med att 

förmedla det till sina medarbetare, vilket bland annat sker genom att han 

uppmärksammar när någon tagit en ny licensiering och fått diplom. För att inte göra 

utbildningsaspekten till en belastning så har han skapat en struktur där medarbetarna 

tillåts avsätta tid till att studera. R9 beaktar aldrig argument i stil med “såhär gjorde vi 

för 5 år sedan” i en förändringsprocess utan slår fast att man alltid måste titta på det nya 

och anpassa sig efter dom förutsättningarna. Både R10 och R8 pekar på att en av 

orsakerna till att förändringsbenägenheten ofta lyser med sin frånvaro inom banken är 

att den historiskt varit så framgångsrik utan att behöva ändra speciellt mycket. 

 

4.2.2 Paradoxer i skärningspunkten mellan lärande och tillhörighet 

 

Vikten av att kommunicera med medarbetare som är positiva till förändring 

När medarbetare är snabba på bollen och tycker det är roligt att utvecklas gäller det 

enligt R6 att ge beröm. Hon påpekar dock att det är lättare sagt än gjort att visa 

uppskattning på ett bra sätt. “Går man och strösslar “bra jobbat!” omkring sig blir det 

till sist inflation i det och medarbetarna slutar bry sig. Men var går gränsen? Säger jag 
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ingenting så får jag kritik för att jag aldrig säger att medarbetarna är duktiga. Här är 

mitt verktyg att bekräfta när jag ser att någon har försökt”. 

 

R7 liknar med glimten i ögat en viss typ av medarbetare med “trogna plogar”. Hon 

menar att denna kategori utgörs av de ca 15 % som alltid är positivt inställda till 

förändring och bara kör på vilket hon anser är fantastiskt. När medarbetare strävar efter 

samma mål som ledaren och banken i stort, men av olika anledningar inte kommer att 

nå dit på ett tag, menar R10 att det går att sätta upp rimliga, tålmodiga förväntansbilder 

på varandra. Han anser vidare att han som ledare ibland kan behöva hantera en krock i 

budskapen när banken ifrågasätter dessa överenskomna förväntansbilder och vill att 

medarbetarna ska utvecklas fortare än det finns förutsättningar för. Då tar han på sig 

rollen att å medarbetarnas vägnar förklara för sina chefer varför det just nu inte är 

möjligt. 

 

Kommunicera med medarbetare vars självbilder och värderingar hotas av en 

förändring 

När medarbetares självbilder och värderingar hamnar i kläm till följd av en förändring 

försöker R5 att vara lyhörd och introducera dom till nya perspektiv. Exempelvis kan 

hon i ett sådant läge peka på fördelen med kvantitativ analys gentemot att bara känna. 

Hon försöker alltså att ändra medarbetares negativa inställning genom att vara empatisk 

parallellt med att vara drivande och visa dem nya perspektiv: “Det finns motstridigheter 

mellan människans behov av att känna sig duktig, bekräftad osv och behovet av att 

utvecklas. Du har alltid dom som tycker att de duger som de är, punkt slut. Detta kan bli 

problematiskt när man som chef vet att kundernas krav har förändrats och därmed inte 

längre möts av dessa individer”.  

 

R7 menar att man inte behöver vara auktoritär för att kunna ställa krav och vara tydlig. 

När medarbetare tycker att förändring är jobbigt och känner sig ifrågasatta anser hon 

istället att det handlar om tydlighet, respekt och att lyssna. Sedan menar hon dock att 

man även måste våga ställa krav, om än anpassade efter varje individs 

förändringskurva: “Man måste lyssna in individer, vad de upplever och känner och vara 

tydlig med att förklara vad det är som sker och varför så att man skapar en förståelse. 

Men samtidigt vara tydlig med vilka mål och krav man har. Så det är en kombination av 

olika saker”.  
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R10 försöker förstå vart banken är på väg för att veta vilka punkter han ska trycka på i 

kommunikationen med medarbetarna. Eftersom banken har identifierat hur ett kontor 

ska agera för att skapa mervärde för kunden framöver så lägger han ner tid på att 

åskådliggöra denna resa för medarbetarna. De individer som inte tror på resan eller inte 

gillar att träffa kunder bör enligt R10 fråga sig huruvida de ska jobba kvar på kontor: ”I 

grund och botten är det så här: sitter du i en säljorganisation som det här är och inte 

vill träffa kunder så ska du göra något annat. Då kan det ju slå mot vad individen vill, 

tycker och tänker… Vill man göra något annat så är vi en stor arbetsgivare som är i 

behov av en massa folk, då är det bättre att vi hjälper dig att hitta ett nytt jobb som 

passar”. 

 

R2 belyser vikten av att odla rätt sorts inställning vid förändringar vilket i hans mening 

sker genom kommunikation. Genom att kommunicera en förväntansbild, samt via 

dialog belysa konsekvenser för medarbetare som inte vill anpassa sig, skapar han en 

grundförståelse för varför ett förändringsarbete är nödvändigt. Han eftersträvar även att 

som ledare befinna sig på gruppens nivå då det enligt honom underlättar 

kommunikation och förståelse. 

 

Mångfald kan underlätta förändring 

R5 uttrycker att det finns för många som är lika och håller varandra om ryggen i hennes 

organisation. Vid förändrade krav menar hon att en sådan homogen grupp kan vara 

motsträvig och bekräfta varandras befintliga beteenden med hänvisning till sin 

gemensamma kompetens och erfarenhet. Hon eftersträvar mer mångfald på sitt kontor 

då hon upplevt att det finns homogena kluster av medarbetare som har det svårt att 

acceptera de nya kraven på att vara flexibla och affärsdrivna. På följdfrågan huruvida 

hon under sina 22 år som ledare lyckats bryta sådana kluster svarar hon att det är en 

långsam process som kräver mycket tålamod. Hon lyfter dock fram två 

tillvägagångssätt: “De enda verktyg jag har är att prata mycket och önska att någon i 

klustret börjar röra på sig så att de andra börjar följa efter samt att jag vid vakanser 

försöker tänka utifrån ett mångfaldsperspektiv för att minska homogeniteten. Det är 

dom två verktygen jag har”. 

 



 

42 

 

Även R12 ser en utmaning i att hans medarbetare har en för homogen bakgrund. Han 

önskar mer mångfald för att få in fler alternativa influenser och att organisationen ska 

spegla samhället på ett bättre sätt. Han påpekar att fler och fler kunder är första eller 

andra generationens invandrare vilket han menar att organisationen måste ta hänsyn till 

framgent. 

 

R7 betraktar det som att hon har den handen med kort hon tilldelats och ser det som en 

nyckel att lära känna sina kollegor och fokusera på likheter istället för skillnader: “Det 

finns faktiskt något att gilla hos alla, även fast man inte behöver älska varandra eller 

älska hela någon. Det är inte alla som älskar mig, tvärtom. Mitt ansikte finns säkert på 

en darttavla i en källare någonstans, men man måste lära känna sina kollegor på 

riktigt. Gör du inte det så blir du helt ihålig i deras ögon”. Vidare så påpekar hon att 

medarbetare kräver olika sorters hantering då vissa måste hållas tillbaka och riktas in 

eftersom de är så självgående medan andra behöver en varsam hand i ryggen. Sedan 

finns det även de medarbetare som kräver att hon pekar med hela handen för att dom 

ska reagera. 

 

R3 eftersträvar mångfald i form av en köns- och åldersmixad grupp. R8 slår fast att 

mångfald förvisso är ett modeord men att det är otroligt viktigt då det hjälper till med att 

skapa driv och glädje på en arbetsplats. 

 

4.2.3 Paradoxer i skärningspunkten mellan lärande och organisering 

 

De paradoxala spänningarna mellan lärande och organisering uppstår ofta när stabila, 

tydliga rutiner ska skapas samtidigt som flexibilitet och agilitet möjliggörs (W. K. 

Smith & Lewis, 2011).  

 

Då vi uppfattar att respondenterna genomgående associerar rutiner med administrativt 

arbete samtidigt som flexibilitet och agilitet återkommande relateras till affärsdriv, 

väljer vi att behandla begreppen mer eller mindre synonymt nedan. 
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Paradoxer i rutiniserat (administrativt)- och flexibelt (affärsdrivet) arbete 

R5, R6, R7 och R11 anser av olika anledningar att det finns paradoxala spänningar 

mellan att skapa tydliga rutiner och samtidigt kunna bibehålla flexibiliteten i en 

organisation under förändring. R5 anser att motstridigheten manifesteras genom att 

medarbetare tenderar att vara skickliga på antingen det ena eller det andra. R6 har 

personligen haft svårt med denna motstridighet då hon identifierar sig som en mer 

kreativ och uttrycksfull person med mindre fallenhet för ordning och reda. Därför 

försöker hon hela tiden att tänka på just administrationen för att bibehålla en tydlig 

struktur i både sitt eget och medarbetarnas arbetssätt.  

 

En av de första sakerna R7 gör i en ny organisation är att ta tempen på hur de 

grundläggande rutinerna och processerna sitter för att kunna urskilja hur mycket av det 

dagliga arbetet som går åt till energiläckage, och hur mycket tid som läggs på det 

faktiska arbetet. Energiläckage förhindrar i hennes mening flexibilitet varför hon först 

efter närmare två års målmedvetet arbete med att sätta rutinerna riktade energin mot att 

göra organisationen mer affärsdriven. R11 menar att motstridigheten ger sken av sig 

genom att banker har så mycket regelverk att förhålla sig till samtidigt som kundernas 

förväntansbild har förändrats på så vis att de numera kräver en agilitet som inte bara är i 

linje med konkurrerande banker, utan även andra framstående företag som ex Uber. 

 

R10 ansåg till skillnad från R5, R6, R7 och R11 att det inte existerade någon 

motstridighet mellan tydliga rutiner och flexibilitet. Han menade istället att det finns 

utrymme för båda delarna samtidigt eftersom en smart organisation i hans mening ändå 

förändras successivt efter marknadens krav. 

 

Paradoxer i att sätta rutinerna först eller förändra dem löpande 

R6, R7 och R3 vill sätta rutinerna först för att sedan kunna vara flexibla och 

affärsorienterade. R6 anser att en grundstruktur där rutinerna sitter är en förutsättning 

för att både ledare och medarbetare ska kunna lyfta och vara flexibla. Hon betonar att 

rutiner bör sättas först för att undvika ovisshet. Sedan har hon upplevt att de mer 

flexibla och kreativa processer som tar vid i sin tur gynnar rutinerna, men att rutiner 

generellt varken får ändras för ofta eller för mycket. Hon menar vidare att det är svårare 

att förändra rutiner för medarbetare som suttit på ett kontor länge och är vana vid att 

göra saker på ett visst sätt. 
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R7 föredrar att initialt skapa en bottenplatta av processer, rutiner, ordning och reda för 

att minimera energiläckage. När energiläckaget är minimalt klarar man i hennes mening 

av att vara dynamisk och flexibel. När organisationen sedan behöver anpassa sig till 

någon förändring så menar hon att man tjänar på att stå djupt i myllan. Inte så djupt att 

man blir orörlig men tillräckligt för att stå fast när det blåser hårt. Det här upplägget gör 

att hon som ledare känner sig kapabel att fatta realtidsbeslut, vara kreativ och proaktiv 

samt köper sig mer tid till att kunna reflektera över olika beslut. R3 menar att rutiner 

fastnar olika snabbt hos olika människor och fokuserar därför på att införa en rutin i 

taget så att de sätter sig ordentligt. 

 

R9 och R10 inleder däremot inte med att sätta rutinerna som respondenterna ovan utan 

föredrar istället att förändra dem löpande. R9 försöker säkra en ständig dialog kring 

rutinerna under veckomöten där såväl hans egna som medarbetarnas goda idéer 

kontinuerligt tillåts omforma arbetssättet. Enligt R10 är rutiner något som förändras 

hela tiden även om han understryker att viss konsekvens är nyttig för att skapa trygghet 

och stabilitet. Förändringar bör enligt honom inte ske på alla plan samtidigt, därför 

väljer han att skruva på rutinerna lite dagligen. 

 

Paradoxer relaterade till att specialisera eller generalisera  

R12 inför specialisering kring rutinerna genom att förlägga nästan allt rutinarbete till en 

av medarbetarna som brinner för just den typen av sysslor. Skulle den personen vara 

sjuk så finns det dock flera backups. Att koncentrera rutinarbetet till en medarbetare ger 

i hans mening resterande medarbetare möjligheten att jobba mer flexibelt. Den 

administrativt ansvarige medarbetaren har dessutom ett övergripande ansvar för att 

kraven på ordning och reda efterlevs. 

R5 arbetar också med specialisering men mer på ledarnivå då hon fokuserar på 

affärsdrivet arbete medan hennes ställföreträdande ansvarar för det administrativa. 

Uppdelningen menar hon har skett utifrån vad de tycker är roligast att göra. 

 

R9 fann under en arbetsmiljöundersökning att flera rutiner inte satt samt att många 

ansvarsområden hängde lite i luften. Därför fördelade han ut de olika ansvarsområdena 

under en kickoff och poängterade betydelsen av att de sköttes. Han betonar vikten av att 

sätta rutiner och processer och konstaterar att hans kontor inte riktigt har nått i mål på de 
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punkterna ännu, men att tydliga ansvarsområden har effektiviserat detta arbete då 

medarbetarna “inte längre är inne och petar överallt”. Vidare så har han gjort sitt 

yttersta för att tilldela medarbetare ansvarsområden de brinner för, vilket han anser har 

underlättats av att han är chef på ett större kontor vilket ger mer utrymme för 

specialisering. 

 

R7 föredrar att säkra en mer generell kompetens gällande rutinerna men utnämner 

formella ambassadörer som exempelvis hjälper henne att implementera nya regelverk 

och de anpassade arbetssätt som följer. Även R3 framhåller att det är viktigt att skapa en 

bredd hos sig själv och tycker därför att man ska vara försiktig vad gäller specialisering.  

 

Kommunikation relaterat till lärande och organisering  

R5 lyfter fram vikten av att kommunicera betydelsen av både flexibilitet och rutiner 

simultant. Då hon själv är mer flexibel och affärsdriven så fokuserar hon på att förmedla 

den biten till medarbetarna medan hennes ställföreträdande chef står för det 

administrativa. R9 förespråkar dialog i allmänhet och skapade även ett formellt forum 

för diskussion om arbetssättet i form av veckomötena. 

 

R10 ser till att vara tillgänglig för medarbetarna så att diskussionerna kan ske på ett 

informellt sätt. Diskussionen kan ofta bli teoretisk men det tycker han är stimulerande 

då det tvingar honom att tänka till.  

 

R2 menar att förändringsprocesser i allmänhet bäst hanteras via dialog med 

medarbetarna för att skapa trygghet och insikt. För att nära en grundförståelse hos 

medarbetarna ställer han bland annat öppna frågor som: “hur gör vi? vad gör vi? vad 

vill vi göra?”. I egenskap av ledare försöker han förvisso att kommunicera en 

övergripande förväntansbild men de mätbara mål som sätts upp diskuteras fram 

tillsammans med medarbetarna. R4 gillar också att tänka och diskutera i grupp men gör 

det mer specifikt när det kommer till att effektivisera rutiner.  

 

Vikten av transparent informationshantering vid förändringar 

R4 använder gruppdiskussioner för att få fram mer information vilket hon betraktar som 

ett viktigt sätt att hamna i framkant exempelvis gällande användningen av olika verktyg. 

Hon är även noga med att folk ska förstå varför de gör något och betraktar tydlig 
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information som en nyckel i det avseendet. Hon eftersträvar transparens vilket hon 

försöker uppnå genom att få ut så mycket information som möjligt till medarbetarna. 

Hennes transparenta förhållningssätt till informationsdelning uppfattar hon skapar 

delaktighet hos medarbetarna. Att mer ofiltrerat låta hela organisationen ta del av ny 

information anser hon också ger tillfälle att som ledare erkänna att man inte förstår 

något för att visa ödmjukhet. 

 

När R3 ger medarbetare information är han öppen för att de kommer att ta till sig den 

olika snabbt. Han väljer ibland att medvetet undanhålla information för medarbetarna 

om han känner att den kan belasta dem på ett onödigt sätt. R11 framhåller att han som 

ledare ofta sitter på mer information än medarbetarna och därmed får en mer djuplodad 

förståelse för vart banken är på väg. Även R10 påpekar att han som ledare ofta har ett 

informationsövertag men föredrar att dela med sig av informationen snabbt för att skapa 

en dialog och finna gemensamma lösningar.  

Han litar på medarbetarna och ger dem därför ofiltrerad information: “Vi är väldigt 

transparenta då dom har tillgång till allt. Jag brukar säga till dom att jag är anställd 

precis som de är, att jag inte har något behov av att veta mer än dem eftersom vi bara 

kan hitta svaren tillsammans. Vi försöker bli av med det där chefstänket. Jag accepterar 

att vi har olika roller och erfarenheter men på det här kontoret så har alla tillgång till 

alla siffror och allting”.  

 

För att få medarbetare att inse behovet av en förändring så försöker R6 skapa tydlighet i 

genom att dela med sig av den information hon anser relevant. Hon känner även att 

äldre, mer erfarna medarbetare kräver mer information i samband med förändringar för 

att förstå varför de ska göra något. R6 menar vidare att det även är viktigt att förmedla 

till medarbetarna när hon som ledare inte heller har någon information, exempelvis vid 

en förändring. Hennes erfarenhet vid personalnedskärningar och andra tuffa 

beslutssituationer är att “allt handlar om vilken information man ger och hur tydlig man 

är. Det är det enda som gör det bra eller dåligt”. 
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4.2.4 Paradoxer i skärningspunkten mellan lärande och prestation 

 

Paradoxer förknippade med att bygga kort- och långsiktig framgång samtidigt 

I princip samtliga respondenter menar att de tar hänsyn till både kort- och lång sikt 

samtidigt i arbetet med att skapa framgång. Det enda undantaget är egentligen R1 som 

menar att hon enbart fokuserar på det långsiktiga då hennes erfarenhet är att 

kortsiktighet leder till missnöje både hos medarbetare och kunder. De övriga 

respondenterna är som sagt relativt eniga i sin syn på vikten av att balansera kort- och 

långsiktig prestation, men det finns både likheter och skillnader i deras 

tillvägagångssätt. 

 

R7 betraktar kort- och långsiktig framgång som sammanhängande: “Jag når inte 

långsiktighet om jag inte har kortsiktiga framgångar, och kortsiktiga framgångar får 

jag inte om inte vissa långsiktiga processer funkar. Så det är väldigt svårt, det är en 

iterativ process som går fram och tillbaka”. Hon menar att uppnåendet av långsiktig 

framgång delvis handlar om att stapla kortsiktiga framgångar på varandra men också om 

att prioritera genom att värdera alternativ utifrån ett långsiktigt perspektiv. Hon säger att 

hennes tillvägagångssätt nog är präglat av ett både/och-tänk även fast hon tidigare inte 

har reflekterat över det i dom termerna. R4s balansakt mellan det kort- och det 

långsiktiga manifesteras bland annat i hur hon ändrat sitt sätt att fördela medarbetare på 

kunder. Istället för att bara matcha den mest lämpliga medarbetaren med respektive 

kund för att uppnå maximal kundnöjdhet på kort sikt så försöker hon arbeta med dubbla 

kundansvariga för att minska sårbarheten vid exempelvis vakanser, sjukdom mm och 

därigenom säkra kundnöjdheten över tid. Hon försöker även att själv sätta sig in i den 

typen av processer för att ytterligare reducera sårbarheten och skapa en långsiktigt 

hållbar struktur.  

 

R10 menar att balansen mellan kort- och lång sikt rent konkret kan ske genom att man 

gör mindre lönsamma affärer med en kund idag för att få till de lönsamma affärerna 

med samma kund imorgon. Att hjälpa kunden med vardagsärenden anser han ger ett 

mervärde vilket skapar en plattform för mer lukrativ rådgivning. Han menar att det är 

kunden som ska välja vad den vill ha hjälp med, dvs inte han eller medarbetarna, men 

medger att det kan orsaka motstridigheter i medarbetarnas prioriteringar då målet 

egentligen är att rådgiva så mycket som möjligt. Vidare så strävar han efter att de 
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kortsiktiga mål som sätts i så stor utsträckning som möjligt ska driva de långsiktiga 

målen trots att hans erfarenhet är man får förhålla sig ödmjuk till att vissa samband 

tycks existera i teorin men inte fungerar rent praktiskt. I grund och botten försöker han 

att “se till de bra kunderna som betalar våra löner om dom är nöjda och om affärerna 

växer”.  

 

R5 arbetar utifrån sin egenkonstruerade “tårtbitsmodell” där hon eftersträvar en 

helhetssyn över sin organisations kompetenser och utmaningar. I det korta perspektivet 

fokuserar hon primärt på de identifierade utmaningar som är mest aktuella och allokerar 

sin energi därefter. Sådant som fungerar idag låter hon vara orört tills dess att ett 

eventuellt förändringsbehov blir mer akut. Hon uttrycker att det nya arbetssättet där 

organisationen ska gå från att vara kredit- och serviceorienterad till att bli rådgivande är 

den tårtbit som tagit upp större delen av hennes uppmärksamhet på senare tid. Det är en 

process hon dels skruvar på dagligen, dels följer upp kvartalsvis tillsammans med sin 

ställföreträdande kontorschef. Kortsiktigt menar hon att utmaningen kanske främst 

ligger i balansen mellan att påskynda denna process samtidigt som medarbetarna inte 

ska bli stressade och må dåligt. 

 

R6 tror starkt på att ha en långsiktig vision som man får medarbetarna att knyta an till. 

Det ska nämnas att den långsiktiga visionen för så gott som samtliga respondenter 

sträcker sig ca 3 år framåt i tiden, vilket också överensstämmer med bankens syn i 

frågan. Den enda som uttryckligen blickar längre framåt i tiden är R12 som tillåter sig 

själv att anlägga ett femårigt perspektiv. För R6 del så är uppföljning, som 

kommuniceras till medarbetarna via olika sorters statistik, en nyckel både till kort- och 

långsiktig framgång. Vidare framhåller hon den allmänna betydelsen av det hon kallar 

för flow: “Jag har märkt att allting handlar om att få flow. Då funkar allt. Flow 

handlar om att man gör en grej som man känner sig väldigt nöjd över själv, vilket 

smittar av sig både på sin egen förmåga och andras”. 

 

R9 arbetar alltid utifrån en tydlig vision som utgörs av ett antal övergripande mål som 

sedan bryts ner i mer taktiska mål, exempelvis vad hans organisation måste uppnå det 

här året för att ett mål längre fram ska kunna uppnås. Han ser det som oerhört viktigt att 

följa upp och sedan återkoppla till medarbetarna. Generellt så gillar han att involvera 

medarbetarna i de övergripande målen, vilket exempelvis sker genom att han 
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återkommande lyfter fram och diskuterar visionen med dem. Han menar dock att mer 

etablerade medarbetare ges ett större inflytande i hur de övergripande målen ska 

utformas och uppnås medan det för nyare medarbetare till en början handlar mer om att 

implementera det som bestämts. 

 

De flesta förändringar R11 väljer att genomföra bygger på att han ser vinning i dem 

både på kort och lång sikt. Han menar dock att bristen på kortsiktiga incitament i 

banken överlag gynnar ett mer långsiktigt tänkande. Som ledare uppskattar han att 

kundnöjdhet är ett av bankens viktigaste nyckeltal och att många arbetssätt är formade 

utefter det. 

 

R12 tycker att den långsiktiga biten är svårast och försöker därför att ägna den mycket 

tid. Han återkommer ofta till betydelsen att vara nyfiken och försöka hänga med i vad 

som händer i omvärlden. Rent konkret så försöker han exempelvis att värdera 

framtidsutsikterna för de branscher som kunderna är verksamma i för att få ett bättre 

beslutsunderlag vid utlåning. 

 

R3 försöker att blicka ca 1–2 år framåt och bolla idéer om framtiden med individer som 

han anser har relevant kunskap att bidra med. Samtidigt menar han att den korta sikten 

ofta innebär anpassningar och förändringar som man måste ta itu med direkt. 

 

Kommunicera prestationsmål till medarbetarna 

R5 kommunicerar i regel bara det mål hon anser är mest aktuellt, även fast hon känner 

att hon oftare borde prata om helheten för att skapa större stolthet hos medarbetarna 

kring det de är bra på och större insikt kring vad de behöver utveckla.  

 

R6 ägnar sig inte åt så mycket åt formell återkoppling utan föredrar mer “management 

by walking” och försöker engagera sig i alla hela tiden. Exempelvis försöker hon vara 

med och se de olika affärer medarbetarna gör på ett informellt sätt så att de ska känna 

att hon gör det av omtanke även om avsikten ibland är att få fart på folk. Medarbetarna 

ska känna att hon bryr sig om och ser dem varför hon försöker skapa kontakt utifrån 

deras personliga preferenser. Hon försöker att visualisera de styrkor och svagheter som 

respektive medarbetare har för att få dom att själva fundera över sin 

förbättringspotential samt gemensamt kunna sätta upp mål. 
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R6 beskriver processen med att förankra en målbild hos medarbetarna som en resa. Ett 

konkret tillvägagångssätt hon använt sig av är att återknyta till tidigare mål som en gång 

i tiden uppfattades som svåruppnåeliga men nu framstår nästan löjeväckande enkla. Att 

genom återkoppling visa hur en förändringsprocess lett till förbättring menar hon skapar 

“flow”. 

 

R11 betraktar repetition som en viktig del i kommunikationen av olika mål. Han menar 

att man som ledare ibland felaktigt kan utgå ifrån att allt det man säger noteras av 

medarbetarna men att så sällan är fallet. Genom att repetera ökar man chanserna att alla 

är med på hur förväntningarna faktiskt ser ut. Han menar vidare att en viktig 

förutsättning för att kunna vara rak och kravställande i sin kommunikation är att 

medarbetarna ska tycka om en. R9 erfarenhet är att medarbetare brukar gilla en ledare 

som visar att den ser dem. Här har han dock identifierat en paradox då förändringsarbete 

underlättas av att ledaren är omtyckt samtidigt som han menar att det är riskfyllt att 

vänta för länge med förändringar. Ifall omvärldens förändringar inte reflekteras i 

organisationen relativt snabbt menar han att medarbetarna kan börja tappa förtroende 

för ledaren, speciellt om denne är nytillträdd. 

 

 

4.3 Organisationens dynamiska förmåga 

 

Likt ovanstående strukturerar vi följande delkapitel på ett liknande sätt som i vårt 

teoretiska kapitel (kapitel 3). Vi behandlar utifrån vår uppfattning respondenternas syn 

på hur deras ledarskap kan bidra till organisationens dynamiska förmåga. Vi gör även en 

fördjupning i organisationens dynamiska förmåga samt organisationens strategiska 

rörlighet. Delkapitlet består av rubrikerna: Övergripande om organisationens 

dynamiska förmåga samt Organisationens strategiska rörlighet.   

 

4.3.1 Övergripande om organisationens dynamiska förmåga 

 

Flera av respondenterna belyser hur delaktighet bidrar till organisationens dynamiska 

förmåga samt att detta är något som de i sitt ledarskap kan bidra till att skapa. 
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Exempelvis tycker R9 att det som ledare är viktigt att vara ett föredöme genom att visa 

och skapa engagemang samt motivera sina medarbetare. Han menar att det bidrar till 

verksamhetens dynamiska förmåga. Vidare anser han det viktigt att tillåta medarbetarna 

att vara en del av beslutsprocessen, trots att det kan vara ett tidskrävande arbete, 

eftersom det i slutändan förmodligen är värt det och kan leda till fantastiska resultat. 

  

Vi uppfattar det som att R11 håller med om ovanstående resonemang. Vidare anser R11 

att det är enormt viktigt att få gruppen att känna delaktighet, då det annars finns stor risk 

att man inte får med sig gruppen. Det är även viktigt att visa öppenhet och lyhördhet 

gentemot medarbetarna, då det kan föda nya tankar och idéer. R12 resonerar kring 

vikten att vara nyfiken, för att på så sätt hänga med på vad som händer, vilket enligt 

respondenten bidrar till dynamisk förmåga. R5 säger att två tänker bättre än en. 

  

Vi tolkar det som att R5 anser att det är viktigt att vara driven och målmedveten som 

ledare, dock inte för målmedveten då det annars är svårt att få med sig och aktivera 

gruppen. Vi förtydligar vikten av delaktighet genom att citera R5: “Det blir mycket 

roligare, bättre och mer medarbetarstyrt om jag sätter bollen i rullning, men vi spelar 

tillsammans”. 

  

R11 berättade om en konkret handling han infört för att öka delaktigheten i gruppen. 

Han kallar det ”pepprundan”, vilket går ut på att samtliga medarbetare får prata om 

exempelvis en lyckad affär, nöjd kund eller någon annan positiv handling i början av 

varje veckomöte. Han menar att det ökat aktiviteten i mötena något enormt. På så sätt 

menar han att nya idéer kan födas och eventuella problem lösas tillsammans. 

  

Enligt R6 ökar hennes verksamhets dynamiska förmåga genom att många viljor tillåts 

komma fram. En sådan miljö skapar hon genom att släppa sina medarbetare fria och 

tillåta eget ansvar. Dock poängterar hon vikten av att samtidigt ha ramar. Att tillåta 

frihet stöds av R10 som anser det är viktigt att tro på individen och tillåta individuellt 

ansvar. Kommunikationen från respondenten är ”tänk själv”, ”ta egna beslut” och ”våga 

testa”. Han menar vidare att nya medarbetare ofta är unga, välutbildade och vana vid att 

tänka själva. Han beskriver sin roll enligt följande: “Min roll är mer att fånga upp 

medarbetare som hamnat i diket och tillsammans reflektera över vad som gått bra, 

mindre bra och varför”. Resonemanget uppfattar vi stöds av R12 som anser det viktigt 
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att som ledare vara ett stöd för sina medarbetare. Både R10 och R12 är överens om att 

givande av förtroende och uppmuntrande av medarbetarna att ”testa” och ”köra” bidrar 

till verksamhetens dynamiska förmåga. 

  

4.3.2 Organisationens strategiska rörlighet 

 

Strategisk rörlighet handlar enligt R5 om att hålla sig uppdaterad om var de framtida 

intäkterna finns. Vidare att det är av vikt att ställa sig själv som ledare frågor som 

exempelvis hur man kan skapa kompetens idag för att skapa intäkter imorgon. Hon 

menar att organisationen står inför förändringar som vi anser tyder på att verksamhetens 

blir alltmer dynamisk. Hon menar att digitaliseringen är ett exempel på en betydande 

förändring som hennes verksamhet måste anpassa sig till. 

  

Även R8 ser förmågan att vara förutseende som förknippad med strategisk rörlighet, då 

han menar att det är viktigt att kunna förutse hur ens dag kommer att se ut för att vara 

effektiv samtidigt som förmågan att vara agil för oförutsedda händelser bibehålls. 

Vidare berättar R8 att han stämmer av och diskuterar med högre instanser i 

organisationen hur marknaden kan tänkas utvecklas för att få in andra perspektiv i hans 

ledarskap. 

  

R11 menar att rollerna inom verksamheten och på hans kontor är under pågående 

förändring samt att högre instanser indikerat att förändringarna kommer fortsätta i större 

utsträckning än tidigare. Exempelvis menar han att kontorsmedarbetare blir färre då 

deras roller delvis ersätts av tekniska lösningar och arbetssättet för en 

kontorsmedarbetare därmed ändras successivt. Både R11 och R10 belyser vikten av att 

som ledare skapa en grupp som kan hantera det nya arbetssättet. 

  

R7 målar upp en bild åt oss om att agilitet, flexibilitet och dynamisk förmåga handlar 

om att vara en ”leveransmaskin”. Hon menar att en sådan verksamhet är effektiv och 

inte låter tid spillas på grund av icke fungerande rutiner och bristande kompetens. Hon 

tillägger att en leveransmaskin frigör tid åt att kunna agera dynamiskt.  
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5 Analys 

 

Vårt iterativa arbetssätt och abduktiva ansats formar detta kapitel. Som tidigare nämnt 

hittar vi teman empiriskt som vi jämför med teorin. I detta kapitel för vi samman och 

diskuterar vår teoretiska referensram (kapitel 3) och vårt empiriska avsnitt (kapitel 4). 

Vi behåller även huvudkategorierna i detta kapitel, vilka är organisatoriska 

lärandeparadoxer och organisationens dynamiska förmåga. Merparten av 

underrubrikerna är desamma som i kapitel 4 då vi analyserar de empiriska teman vi 

hittar, vilket är i linje med vår tyngd på induktion. Ett fåtal underrubriker är desamma 

som i vår teoretiska referensram, då vi anser det passande för vår analytiska diskussion. 

Kapitlet består av huvudkategorierna/rubrikerna: Organisatoriska lärandeparadoxer 

samt Organisationens dynamiska förmåga.    

 

5.1 Organisatoriska lärandeparadoxer 

 

Likt hur vi bygger upp vår teoretiska referensram (kapitel 3) och empiriska avsnitt 

(kapitel 4) efterliknar vi strukturen i dessa även i följande delkapitel. Under varje rubrik 

för vi en diskussion och analyserar hur vi uppfattat teoretikerna och våra respondenter. 

Detta delkapitel består av rubrikerna: Paradoxer inom den organisatoriska 

kärnaktiviteten lärande, Paradoxer i skärningspunkten mellan lärande och tillhörighet, 

Paradoxer i skärningspunkten mellan lärande och organisering samt Paradoxer i 

skärningspunkten mellan lärande och prestation. 

 

5.1.1 Paradoxer inom den organisatoriska kärnaktiviteten lärande 

 

Andriopoulos (2003) menar att en organisation som vill bli mer lärandeorienterad 

behöver främja medarbetarnas kunskapssökande och skapa en deltagande kultur där 

samtliga individer inom organisationen involveras i utforskandet av nya alternativ, 

vilket även inbringar harmoni. En av respondenterna betraktar uttryckligen sin 

organisation som en utbildningsplats och premierar kunskapssökande genom att låta 

medarbetarna avsätta tid till denna process. Han följer även upp, kommunicerar och 

uppmärksammar medarbetarnas licensieringar vilket vi, tillsammans med avsättningen 
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av tid, tror bidrar till att skapa en kunskapsorienterad kultur där medarbetarna vill 

involvera sig. 

 

Två av respondenterna pekar på historisk framgång som en orsak till vad de anser är en 

allmän brist på förändringsbenägenhet inom banken. Det kan kopplas till 

framgångsparadoxen där organisationer med ett resultatrikt förflutet är extra benägna att 

stagnera i sitt strategiska tänk vilket kan medföra en större sårbarhet vid radikala 

omvärldsförändringar (Lant, Milliken & Batra, 1992; Miller & Chen 1994, March, 

1991; Prahalad & Bettis, 1986; Audia et al., 2000) I den empiriska undersökningen har 

vi dock inte lyckats identifiera spår av en sådan framgångsparadox i ledarskapet hos 

någon av respondenterna. 

 

Paradoxer relaterade till att utforska och utnyttja 

Fyra av respondenterna uttrycker sig i samma anda som Tushman och O’Reilly (1996) 

och Andriopolous och Lewis (2009) då de understryker hur viktigt det är att våga testa 

och utforska för att kunna bygga vidare på- och samtidigt förkasta gammal kunskap. En 

av dessa respondenter förlitar sig dock på medarbetarnas befintliga kunskap, ett begrepp 

vi anser tangerar K. G. Smith et al. (2005) tankar om statisk kunskap, när det kommer 

till att utvärdera och korrigera utforskning samt förändringar. En annan respondent slår 

fast att hon uteslutande ägnar sig åt det W. K. Smith och Lewis (2011) benämner som 

inkrementell innovation. Vi noterar att ingen respondent, vare sig enligt egen utsago 

eller vår uppfattning, ägnar sig åt radikal innovation. Vi uppfattar det som att banken är 

utifrån Helfats (1997) kriterier är van vid att verka på en moderat dynamisk marknad, 

men respondenterna låter oss förstå att marknaden på senare år kommit att bli alltmer 

präglad av hög velocitet. I takt med att en marknad blir mer dynamisk och oförutsägbar 

så kan den dynamiska förmågan inte längre primärt baseras på befintlig kunskap och 

linjära beslutsprocesser. Istället menar Eisenhardt och Martin (2000) att skapandet av ny 

situationsspecifik kunskap, gärna i form av enkla rutiner, är vitalt på en sådan marknad. 

Det stämmer överens med hur flera av respondenterna säger sig ta avstamp från 

genererandet av tydliga rutiner i en förändringskontext.  

 

För att återkoppla till inkrementell innovation så är det enligt Jansen et al. (2006) mer 

fördelaktigt på mindre dynamiska marknader, medan högre velocitet tenderar att kräva 

mer radikal innovation. Samtidigt menar de att samhörighet inom en organisations olika 
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enheter är essentiellt för båda typerna av innovation. Att döma av många respondenters 

svar så kan alltför radikala förändringsansatser riskera just denna samhörighet, 

exempelvis genom att medarbetare blir ängsliga och defensiva (W. K. Smith & Lewis, 

2011). Jansen et al. (2006) menar vidare att det föreligger ett positivt samband mellan 

formalisering och inkrementell innovation. Det ser vi möjligen till viss del prov på i 

empirin då flera respondenter föredrar att förändra organisationens kunskapsbank lite i 

taget (Tushman & O’Reilly, 1996; Andriopolous & Lewis, 2009). 

 

5.1.2 Paradoxer i skärningspunkten mellan lärande och tillhörighet 

 

Vikten av kommunikation och information 

I teoridelen framgår det att paradoxala spänningar mellan lärande och tillhörighet härrör 

från konflikten mellan behovet av att förändras och önskan att konservera självbild och 

mening (Ibarra, 1999; O’Mahony & Bechky, 2006; W. K. Smith & Lewis, 2011). Flera 

respondenter ger uttryck för att den typen av motstridigheter återfinns i deras 

verksamheter. De tillvägagångssätt som respondenterna brukar använda sig av för att 

balansera den här sortens paradoxer innehåller stora variationer, men har 

kommunikation som en gemensam nämnare. Kommunikation är enligt Teece och 

Pisano (1994), Fiol (2002) och K. G. Smith et al. (2005) ett centralt verktyg när en 

förändringsprocess tvingar individer att på olika sätt ombilda sin kunskap. Men hur sker 

då kommunikationen rent konkret och råder det någon samklang mellan empiri och 

teori?  

 

Vi såg i empirin flera exempel där respondenterna använt en eller fler av Fiols (2002) 

tre faser för att utnyttja de spänningar som uppstår mellan medarbetarnas självbilder och 

ledarens kollektiva framtidsvision i en förändringskontext. Fiol (2002) menar att ledaren 

först bör använda sin kommunikation för få medarbetarna att lösgöra sig ifrån den 

rådande organisationella identiteten och ogiltigförklara sina band till den. 

Respondenterna visar prov på detta genom att de med hjälp av relevant information 

förmedlar och motiverar varför fokuset på mer rutinartat och administrativt arbete blivit 

irrelevant pga. av förändrade kundkrav mm. 
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Den andra fasen handlar om att ge medarbetarna nya konkreta värdemätare så att de kan 

omvärdera sina självbilder och få något nytt att sträva mot (Fiol, 2002). Här noterar vi 

att bankens tre primära interna nyckeltal (K/I, kundnöjdhet och “ordning och reda”) inte 

har förändrats trots att förväntansbilden på medarbetarna har gjort det. Det blir därför 

mer upp till de individuella ledarna att konstruera sådana värdemätare, vilket kan vara 

en förklaring till att endast en respondent tillämpar kvantitativ analys i arbetet med att 

förändra den kollektiva identiteten.  

 

Mångfald kan underlätta vid förändring 

Tillhörighetsspänningar växer fram ur komplexa, pluralistiska kontexter där individer 

och grupper tenderar att söka både homogenitet och distinktion (K. G. Smith et al., 

2005). 

Vidare lyfter W. K. Smith och Lewis (2011) fram att de olika relationer, roller och 

värderingar som ryms inom en organisation ofta ställer dessa spänningar på sin spets.  

 

I teoridelen står det att Sundaramurthy och Lewis (2003) och Denis, Langley och 

Rouleau (2007) menar att mångfald ger fler unika perspektiv och därmed förbättrar 

beslutskvalitén. Flera av respondenterna lyfte fram mångfald som viktigt, dock främst i 

relation till förändring. Samma respondenter uttryckte även att homogenitet tenderar att 

bromsa förändringsprocesser då det exempelvis kan skapa kluster av motsträviga 

medarbetare som håller varandra om ryggen. K. G. Smith et al. (2005) poängterar vikten 

av heterogen kunskap inom en organisation då det bland annat främjar 

innovationsnivån. 

 

5.1.3 Paradoxer i skärningspunkten mellan lärande och organisering 

 

Paradoxer i rutiniserat (administrativt)- och flexibelt (affärsdrivet) arbete 

Vår uppfattning är att respondenterna instämmer med W. K. Smith och Lewis (2011) 

och anser att det ofta kan uppstå motstridigheter mellan att skapa tydliga rutiner och 

samtidigt kunna bibehålla flexibiliteten under förändring. Respondenterna menar på att 

det är en betydande utmaning att i sitt ledarskap hantera motstridigheter som uppstår 

mellan att uppfylla administrativa krav och samtidigt behålla ett affärsdriv. En av 

respondenterna uttryckte att de administrativa krav som ställs behöver uppfyllas för att 
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man överhuvudtaget ska få bedriva bank. Samtidigt ställer intressenter affärsmässiga 

krav. Hur skapas då en flexibel och affärsorienterad arbetsmiljö samtidigt som de 

administrativa kraven uppfylls? 

  

Paradoxer i att sätta rutinerna först eller förändra dem löpande 

Eisenhardt & Martin (2000), Volberda (1996) och Teece et al. (1997) belyser vikten av 

flexibilitet och behovet av att vara dynamisk i ett ständigt föränderligt affärsklimat, 

vilket vi även tolkar som att flera av våra respondenter instämmer med. Teece och 

Pisano (1994) menar på att organisationens rutiner kontinuerligt behöver förnyas och 

alterneras. Vid en första anblick uppfattar vi respondenternas syn på flexibla rutiner som 

olika då vissa föredrar att sätta rutinerna först för att på så sätt frigöra tid till att utveckla 

affärerna, medan andra arbetade med bådadera simultant. Exempelvis diskuterar R9 och 

R10 dessa frågor löpande med sina medarbetare. 

  

De flesta respondenter är dock samstämmiga vad gäller vikten av att sätta rutinerna först 

då brister i administrationen riskerar att leda till mycket negativa konsekvenser. Vi 

förstår att det kan finnas en rädsla i att göra fel och att en kontorschef därmed väljer att 

prioritera att de administrativa kraven uppfylls genom fungerande rutiner. En 

respondent uttryckte att det finns en nolltolerans mot att administrationsnivån ej 

uppfylls. Vi har tolkat respondenterna som att det med anledning av ovanstående ger en 

viss trygghet att prioritera rutinerna.  

 

Då vi besökt flertalet kontor har vi fått en förståelse för att rutiner på kontoren är 

anpassade efter respektive marknad och därför kan se olika ut, samt att kontoren 

kommit olika långt vid implementeringen av rutiner. Vi tror även att det finns en viss 

prestige bland cheferna med anledning av att kontoren bedöms revisionsmässigt. Vi 

tolkar respondenternas svar som att en del chefer vill vara “bäst i klassen” medan det för 

andra räcker med att minimikraven uppfylls. Utifrån hur våra respondenter uttrycker sig 

har vi förstått att synen på att sätta rutinerna först eller förändra dem löpande varierar. 

Vår uppfattning är att en grundstruktur är vital inom en sektor som omfattas av gedigna 

regelverk och att minimikraven helt enkelt måste infrias. 

  

En respondent uttrycker att rutinerna var väldigt bristfälliga när hon tog över kontoret 

och att hon ansåg att det krävdes en större förändring för att stoppa det hon beskriver 
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som ett “energiläckage”. Det var inte förrän dessa rutiner var på plats och var 

välfungerande som respondenten upplevde att utrymme för flexibilitet och agilitet 

skapades. Tid frigjordes till att arbeta mer affärsorienterat, vilket kontoret gör idag.  

 

För de respondenter som inte ger stöd till ovanstående resonemang upplever vi att 

rutinerna på deras kontor redan är välfungerande. Dessa respondenter uppfattar vi som 

präglade av mångårig erfarenhet vilket kan ha ett samband med att de betraktar 

traditionellt administrativt arbete som en vardaglig självklarhet som endast behöver 

förändras lite då och då. Vi liknar detta resonemang med vad Jansen et al. (2006) 

beskriver som inkrementell innovation, vilket lämpar sig för verksamheter vars marknad 

anses stabil, men samtidigt utsatt för intensiv konkurrens. 

  

En annan respondent uttrycker att hennes verksamhet inte klarar av mer radikala 

förändringar alltför ofta. Detta då hon hävdar att radikala förändringar tar tid och blir en 

“bromskloss”, vilket tenderar att hämma kortsiktig prestation (Jansen et al., 2006).  

 

Vi har gjort en generell bedömning att respondenternas marknad överensstämmer med 

vad Helfat (1997) beskriver som en moderat dynamisk marknad. Dock anser vi att 

mycket tyder på att deras marknad tenderar att bli alltmer dynamisk. I och med att 

organisationen präglas av decentralisering ser vi att kontoren har relativt goda 

förutsättningar att lyckas i en alltmer föränderlig marknad. Detta med bakgrund av 

Jansen et al. (2006), som hävdar att det finns ett negativt samband mellan radikal 

innovation och centralisering.  

  

Baserat på empiriska och teoretiska data föreslår vi att välfungerande rutiner är en 

förutsättning för att kunna frigöra tid till att arbeta mer affärsorienterat. En del 

respondenter föredrar daglig diskussion med sina medarbetare medan andra föredrar en 

mer periodvis uppföljning. Detta tycker vi ligger i linje med Eisenhardt och Martin 

(2000) som menar på att det behövs en viss flexibilitet i rutinerna för att kunna 

integrera, förvärva och frigöra kunskap samt att matcha och anpassa sig efter 

marknadens förändringar. Att respondenterna intygar att deras verksamhet utsätts för 

och följaktligen anpassar sig efter en hel del förändringar, exempelvis i form av nya 

regelverk tycker vi tyder på att verksamhetens rutiner klarar av en viss flexibilitet. Att 

följa upp och utvärdera kontorets rutiner tror vi bör ske löpande. Kanske inte dagligen, 
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men ändå relativt frekvent då det utifrån ovanstående resonemang borde bidra till att 

stärka organisationens dynamiska förmåga.  

  

Paradoxer relaterade till att specialisera eller generalisera 

En respondent beskriver utmaningen att se till att medarbetarna håller hög nivå i det 

administrativa och affärsmässiga arbetet simultant som en av de främsta. Vi tolkar det 

som att en väl avvägd balans mellan specialisering och generalisering förbättrar 

organisationens dynamiska förmåga.  

 

De flesta av respondenterna väljer att göra en viss fördelning i de administrativa och 

affärsorienterade momenten, om än via olika tillvägagångssätt. En av respondenterna 

föredrar att fördela merparten av de administrativa momenten till en ansvarig 

medarbetare som önskade den sortens arbetsuppgifter. Enligt respondenten innebär 

denna specialisering att tid frigörs från övriga medarbetare. Den ansvariga medarbetaren 

har dessutom ett utbildningsansvar i de administrativa momenten gentemot sina 

kollegor. På så sätt menar respondenten att alla ändå håller sig uppdaterade i dessa 

moment.   

 

En respondent fördelar ansvaret mellan affärsorientering och administrativt arbete 

mellan sig och sin ställföreträdande chef. En annan respondent utser tillfälliga 

ambassadörer som blir ansvariga för aktuella fokusprojekt. Fokusprojekt kan 

exempelvis innebära specifika affärsområden eller förbättring i administrativa moment. 

Vidare föredrar andra respondenter att fördela olika ansvarsområden mellan 

medarbetarna. På detta sätt fokuserar kontoret på olika moment inom verksamheten, 

administrativt som affärsrelaterat, samtidigt. Enligt respondenterna är det klokt att 

försöka matcha ansvarsområdena med vad medarbetarna uttrycker intresse för då detta 

ger en mer lyckad specialisering.  

 

Utifrån ovanstående resonemang och exempel på olika ansvarsfördelningar vill vi hävda 

att respondenterna förespråkar en viss specialisering samt att graden av specialisering 

bör anpassas efter kontorets resurser. Vi ser likheter mellan respondenternas sätt att 

balansera administrativt arbetet och affärsfokus med W. K. Smith et al. (2014) både-

/och vision.   
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Enligt flera av respondenterna finns det ett kunskapsintresse i att specialisera enligt 

exempelvis en ansvarsfördelning. De hävdar att specialiseringen gör att de ansvariga för 

respektive område också arbetar med att utveckla kunskapen inom sin domän. Detta tror 

vi bidrar till att verksamheten blir mer dynamisk. Anledningen till vårt antagande är att 

vi tolkar det som att respondenterna överlag betraktar medarbetarna som generalister. 

För att vara generalist förstår vi att man som medarbetare behöver en bred kompetens 

samtidigt som man är uppdaterad inom flera områden. Genom att dela ut 

specialistområden uppfattar vi att respondenterna anser det gynnsamt att medarbetarna 

får fokusera på ett specifikt ämne. Det tolkar vi som effektivt då specialisterna kan 

överföra kunskap och information till övriga medarbetare. Med bakgrund av Eisenhardt 

och Martin (2000), som menar att inaktuell kunskap skapar osäkerheter, vill vi hävda att 

ansvarsfördelningen bidrar till att medarbetarnas självförtroenden stärks. Dels för att få 

möjligheten att få känna sig som en expert och dels för att övriga medarbetare får 

bekräftat att deras kompetens är aktuell.  

  

Kommunikation relaterat till lärande och organisering 

Teece och Pisano (1994) nämner att lärandeorganisationer ser en fördel i att föra 

kommunikationen genom gemensamma kanaler. Detta uppfattar vi även sker i våra 

respondenters organisationer via gemensamma plattformar. Då vi tolkar Teece och 

Pisano (1994) som att de menar gemensamma kanaler för hela organisationen vill vi 

ändå göra en liknelse med kommunikationen på kontoret. Vi vill hävda att 

respondenternas veckomöten är ett exempel på en gemensam kanal eller forum. Med 

bakgrund av Teece och Pisano (1994) anser vi att kontinuerliga veckomöten, formella 

ska tilläggas, skapar utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyten, vilket vi tror 

föder nya idéer.  Med bakgrund av Ford och Gioia (1995) som menar på att vi 

människor har behov av att uttrycka oss, bedömer vi att kontinuerliga veckomöten är ett 

effektivt sätt för att ge medarbetarna utrymme för att uttrycka sig.  

 

Vår tolkning är att respondenterna känner att informella möten är viktiga för att skapa 

trygghet och delaktighet bland medarbetarna. Enligt flera av respondenterna upplever de 

att deras närvaro som ledare inger lugn. Vi tolkar respondenterna som att de informella 

mötena är ett viktigt verktyg för att få reda på vad som händer i verksamheten och “i 

stundens hetta” där medarbetare kan tänkas uttrycka sig starkare och viktig information 
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till ledaren kan fångas upp. Informella möten ger förmodligen en del spontana åsikter 

och tankar från medarbetarna som kan vara nyttig information för en ledare.   

  

Vikten av transparent informationshantering vid förändringar 

Flera av respondenterna uttrycker vikten av transparent informationsförmedling. En del 

av respondenterna förespråkar hög transparens och anser vidare att i stort sett ingen 

information borde döljas gentemot medarbetarna. Andra respondenter föredrar istället 

en mer filtrerad informationshantering.  

 

De respondenter som förespråkar det vi uppfattar som i princip full transparens 

motiverar detta med att det inger förtroende hos medarbetarna. De berättar att de kan 

uppleva att medarbetare blir stressade av att inte få tillgång till all information. De 

respondenter som inte föredrar full transparens, utan istället väljer att filtrera och välja 

ut information de bedömer som väsentlig att dela med sig av, motiverar detta med att 

människor reagerar olika vid exempelvis förändringar varför förmedlingen av 

information bör anpassas efter mottagaren. De berättar att en kontorschef får så mycket 

information från olika håll att det blir ohållbart att dela med sig av allt. Vi tolkar det 

exempelvis som att dessa respondenter anser att det är synd att inte nyttja tiden till fullo 

genom att diskutera på förhand utvalda och relevanta ämnen, vilket i vissa fall kanske 

kräver en viss filtrering av informationen. Vid full transparens kan det finnas risk för att 

diskussionen blir spretig och irrelevant, åtminstone ur ledarens synvinkel. 

 

När vi försöker tolka denna skillnad tycker vi oss se ett samband mellan medarbetarnas 

erfarenhet och efterfrågad transparens. Ju mer erfarenhet medarbetaren besitter, desto 

högre transparens efterfrågas. Filtrerad information kräver tid av ledaren då ledaren 

behöver lägga ner tid på att anpassa informationen efter sina medarbetare, medan 

ofiltrerad information som sagt medför en risk att tid slösas på onödiga diskussioner. Vi 

undrar om det trots allt kan vara värt för ledaren att i vissa fall lägga ner tid på att välja 

ut väsentlig information och anpassa informationen till mottagarna, exempelvis vid ett 

veckomöte. Den tid som frigörs kan dock användas till gemensam värdering av frågor i 

stil med “hur gör vi”, “vad gör vi” och “vad vill vi göra”. Sådana diskussioner borde i 

vår mening kunna främja delaktighet och förhoppningsvis därmed även förbättra 

organisationens dynamiska förmåga.    
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5.1.4 Paradoxer i skärningspunkten mellan lärande och prestation 

 

Paradoxer i att bygga kort- och långsiktig framgång samtidigt 

Respondenterna är relativt överens om vikten av att balansera kort- och långsiktig 

prestation samtidigt. När vi frågar våra respondenter om vilket tidsspann de associerar 

långsiktiga mål med, är nästan alla överens om att det rör sig om ungefär 3 års 

framåtblickande. Anledningen är enligt respondenterna att det är svårt att förutse hur 

marknaden kommer att se ut om mer än 3 år, vilket vi anser indikerar en marknad som 

är alltmer dynamisk. Respondenterna anser att det kan vara svårt att bygga strategier 

och bestämma långsiktiga mål som sträcker sig längre än 3 år i tiden. Vi tolkar vidare 

att det sannolikt annars riskerar att strategierna anses vara irrelevanta.  

 

Flera av respondenterna menar i någon mening att de kortsiktiga målen är lika med de 

långsiktiga målens delmål. Vidare belyser de vikten av att göra löpande avstämningar 

för att säkerställa att de långsiktiga målen fortfarande är aktuella. Vi ser därmed ännu en 

indikation på att marknaden anses vara dynamisk. Att stämma av löpande och 

kontrollera att de långsiktiga målen är aktuella anser vi är ett lämpligt sätt att undvika 

att fastna i gamla mönster, i likhet med vad Audia et al., (2000) skriver om 

framgångsparadoxen.  

 

För att prestera på kort och lång sikt och samtidigt bidra till organisationens dynamiska 

förmåga menar en respondent att hon infört ett så kallat dubbelt kundansvar för en del 

av kontorets större och mer krävande kunder. Andriopoulos och Lewis (2009) beskriver 

ett fast och ett löst förhållningssätt gentemot kunderna. Vi menar att samarbetet i det 

dubbla kundansvaret kan gynna både det fasta och det lösa förhållningssättet till kunden 

samtidigt. Det fasta då de kan se till att motsvara kundens förväntningar och agera 

snabbt. Det lösa då de möjliggör att hantera kunden utifrån olika perspektiv och därmed 

hitta nya kundmönster och på så sätt bidra till vidareutveckling av organisationen. 

Dubbelt kundansvar anser vi bidrar till kortsiktig framgång då respondenten indikerar 

att sårbarheten minskar och samtidigt som tillgängligheten ökar. Det tolkar vi gynnar 

det fasta förhållningssättet. Långsiktigt vill vi hävda att det dubbla kundansvaret bidrar 

till kunskapsgenererande i det erfarenhetsutbyte som förmodligen sker mellan de två 

kundansvariga.  
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Flera respondenter menar att det är viktigt att kontorsmedarbetare är lyhörda då nästan 

alla kundmöten sker på kontoren. På så sätt menar vi att kontoren har en stor möjlighet 

att söka ny information, vilket borde kunna gynna både radikal och inkrementell 

innovation (Jansen et al., 2006).  

 

En annan respondent presenterar en egengjord modell som hon tycker hjälper henne att 

agera dynamiskt och arbeta med flera affärsområden simultant. Hon anser att det bidrar 

till effektivitet och kontroll. Modellen innehåller “tårtbitar” som respondenten förklarar 

hör ihop med kontorets långsiktiga mål. Vidare anser respondenten att kortsiktig 

prestation handlar om att hitta en balans mellan att påskynda medarbetarnas aktivitet, 

men varnar att hon inte får stressa medarbetarna genom att pusha för mycket. Vi tolkar 

respondenten som att prestation bland annat handlar om att hon som ledare försöker 

bidra till att lyckas uppnå de långsiktiga bestämda målen på kortare tid.  

 

Audia et al., (2000) beskriver som nämnt framgångsparadoxen och varnar för att inte 

fastna i gamla strategier trots att dessa varit framgångsrika tidigare. En respondent 

beskriver just detta då hon tog över chefsansvaret på ett kontor som tidigare varit ett av 

regionens mest framgångsrika. Enligt respondenten behövde nya strategier och mål 

implementeras. Denna förändring skapade enligt respondenten motstridigheter hos 

medarbetarna. Genom att få ihop gruppen, skapa god energi och visa omtanke kan man 

enligt respondenten underlätta förändringar. Respondenten ger indikationer på att 

hennes kontor är skickligt på att skapa stabila intäkterna men har svårigheter i att våga 

ta risker och tänka innovativt. Respondenten arbetar med tydliga förändringsmål och 

menar att skapandet av god energi är underskattat i denna process. Utifrån O’Mahony & 

Bechky (2006) och Audia et al., (2000) tolkar vi respondenten som att förändringar 

förmodligen innebär ett temporärt avbrott i prestation. Vi upplever att en annan 

respondent inte är rädd för att välja bort den kortsiktiga prestationen för att istället välja 

strategier som förväntas ge resultat på längre sikt. I sitt exempel väljer han att möta 

kundens önskemål, vilket påminner om ett fast förhållningssätt. Vidare kan vi tänka oss 

att den kundnöjdheten stärker affärsrelationen varpå fler affärsmöjligheter kan uppstå. 

Detta kan i sin tur möjligen tillåta det Andripoulos och Lewis (2009) beskriver som ett 

lösare förhållningssätt gentemot kunden.  
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Vi ser en liknelse i hur en av respondenterna bygger kort- och långsiktig framgång 

samtidigt med Andriopoulos och Lewis (2009) beskrivning om att utnyttja befintliga 

resurser i syfte att utforska nya. Detta då respondenten väljer att nyttja sina egna 

resurser för att hitta nya strategier genom att diskutera med sina erfarna medarbetare för 

att sannolikt bidra till ett mer innovativt ledarskap. Respondenten uttrycker att han 

väljer att diskutera med sina erfarna medarbetare. Vi vill hävda att innovativitet troligen 

kan skapas genom att även föra diskussioner med oerfarna medarbetare.   

 

Kommunicera prestationsmål till medarbetarna 

Flera av respondenterna belyser vikten av uppföljning och repetition samt att dessa 

moment är betydande delar i kommunikationen med medarbetarna. Det betraktar detta 

som viktigt för att lyckas nå målsättningar på både på kort och lång sikt. Vi vill lyfta 

fram en av respondenterna som föredrar att följa upp mål på ett informellt sätt genom 

“management by walking”. Vi tolkar det som att hon anser det betydelsefullt att vara 

engagerad i medarbetarnas vardag. På så sätt får hon även information om 

medarbetarnas styrkor och svagheter, likt en kompetenskartläggning, vilket hon vidare 

använder för att sätta nya mål gemensamt med medarbetarna. Vi anser att “management 

by walking” kan vara ett effektivt sätt att inhämta betydande information från 

medarbetarna samt att bidra till att medarbetarna känner sig bekväma att öppna upp sig, 

vilket Andriopoulos (2003) hävdar ökar medarbetarnas benägenhet att dela med sig av 

sina tankar och åsikter. Återkoppling använder respondenterna frekvent. En del hävdar 

att det ger en effekt att som ledare återknyta till redan uppnådda mål för att på så sätt, 

som en respondent uttrycker, skapa “flow”.  

 

Vi nämnde repetition som en betydande del i kommunikationen. En del av 

respondenterna hävdar att repetition kan bidra till att förtydliga både ledares och 

medarbetares förväntningar på exempelvis innebörden av en prestation. Vidare visar 

respondenterna på att det är av vikt att kunna vara rak och tydlig i sin kommunikation. 

Vi vill hävda att det behövs i en ständigt föränderlig omvärld. Detta då vi uppfattar att 

en av respondenterna ser en risk i att en ledares förtroende kan tappas om inte 

förändringar reflekteras i ledarskapet inom en viss tid. Samtidigt är det enligt 

respondenterna också viktigt att som ledare vara omtyckt, vilket man lättare kan bli om 

man ser medarbetarna och är närvarande.    
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5.2 Organisationens dynamiska förmåga 

 

Som nämnt strukturerar vi följande delkapitel på samma sätt som i vårt teoretiska och 

empiriska avsnitt (kapitel 3 och 4). Vi diskuterar och analyserar hur vi uppfattar 

teoretikernas och våra respondenters syn på organisationens dynamiska förmåga, med 

fördjupning i organisationens strategiska rörlighet. Delkapitlet består av rubrikerna: 

Övergripande om organisationens dynamiska förmåga samt Organisationens 

strategiska rörlighet.  

 

5.2.1 Övergripande om organisationens dynamiska förmåga 

 

Vi kan konstatera att flera respondenter är överens om vikten av delaktighet, vilket är i 

linje med organisationens uttryckligen decentraliserade organisation. Vi uppfattar att 

flera av respondenterna betraktar delaktighet som en bidragande faktor till 

organisationens dynamiska förmåga. De anser även att ledaren kan vara med och bidra 

till detta. Respondenterna ger olika förslag på hur de kan skapa delaktighet, exempelvis 

”pepprundan”. Syftet med ”pepprundan” och andra sätt att bidra till en miljö styrd av 

medarbetarskap anser vi är likt W. K. Smiths och Lewis (2011) beskrivning om hur 

integrering av medarbetare och utnyttjande av befintliga resurser, i detta fall 

medarbetarna, bidrar till organisationens dynamiska förmåga. Vi ser även indikationer 

på att medarbetarskapet bidrar till ökat förtroende hos ledaren och vise versa, vilket 

enligt W. K. Smith och Lewis (2011) skänker en större tilltro att dynamiska miljöer och 

diverse omvärldsförändringar är hanterbara.   

  

Vi ser en koppling till att även ledaren visar förtroende för medarbetarna för att bidra till 

organisationens dynamiska förmåga. Detta då några av respondenterna belyser vikten av 

att tillåta medarbetarna att ta eget ansvar och frihet. Även att medarbetarna får lov att 

tänka själva och våga ta egna beslut. Vi liknar detta med vad Eisenhardt och Martin 

(2000) beskriver som mjuka faktorer, som inte kan bytas till eller köpas, utan måste 

konstrueras. Vidare menar vi att ledarens mandat att ta eget ansvar och tänka själv 

bidrar till att konstruera medarbetarnas värderingar, kultur och erfarenhet. Löpande 

utveckling av dessa förmågor hävdar Eisenhardt och Martin (2000) ger 

konkurrensfördelar. Vår insikt är även att delaktigheten bidrar till en löpande utveckling 
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av dessa förmågor, då exempelvis erfarenhetsutbyte förmodligen bidrar till denna 

utveckling. Dock påpekar en av respondenterna att inte tillåta för stor frihet, utan att det 

även är viktigt med ramar, vilket vi identifierar som en paradox.  

  

5.2.2 Organisationens strategiska rörlighet 

 

Genom att slå ihop W. K. Smith och Lewis (2011) och Lewis et al. (2014) studier tolkar 

vi den strategiska rörligheten som en pusselbit i organisationens dynamiska förmåga.  

  

Teece och Pisano (1994) och Eisenhardt och Martin (2000) berättar om att interna 

rutiner bidrar till den dynamiska förmågan, varför vi tror att det även bidrar till 

strategisk rörlighet. Här ser vi likheter med en av respondenternas beskrivning av att 

agera leveransmaskin. Vi ser även liknelser med att försöka vara förutseende för att 

vidare bli effektiv och snabbt svara på sannolika händelser. En av respondenterna 

påpekar vikten av att vara steget före på ett sätt som påminner om Lewis et al. (2014) 

beskrivning om att proaktivt söka upp spänningar. En av respondenterna förtydligar 

detta ytterligare genom att belysa vikten av att vara förutseende, inte den som reagerar. 

Vi liknar denna beskrivning med att ”vara först på bollen”. Att kunna förutse händelser 

anser vi bidrar till strategisk rörlighet. 

  

Flera av respondenterna berättar om förändringar som pågår och förväntas ske alltmer 

dynamiskt, exempelvis förändrade arbetsroller för att möta nya kundbeteenden. Här kan 

Lewis et al. (2014) insikter om att inte agera ängsligt och defensivt vid spänningar vara 

till hjälp. Vid exempelvis förändrade arbetsroller där medarbetare till och med får flytta 

på sig, anser vi att det som ledare gäller att agera konsekvent, acceptera spänningarna, 

visa öppenhet och ta det sociala ansvaret. I enlighet med Lewis et al. (2014) tror vi att 

det kan bidra till strategisk rörlighet.  

 

 

 

 

 



 

67 

 

6 Bidrag 

 

Nedan följer vårt avslutande kapitel där vi presenterar studiens olika bidrag. Vi inleder 

med att återkoppla vårt bidrag till studiens syfte. Därefter presenterar vi vårt teoretiska- 

samt praktiska bidrag. Avslutningsvis presenterar vi förslag till vidare forskning. 

Kapitlet består av avsnitten: Återkoppling till syftet, Teoretiskt bidrag, Praktiskt bidrag 

samt Förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Återkoppling till syftet 

 

Studiens syfte är att öka förståelsen kring hur ledare kan hantera organisatoriska 

lärandeparadoxer samt bidra till organisationens dynamiska förmåga. Den mest centrala 

förståelsen vi bidragit med är kommunikationens genomgående betydelse för ledares 

hantering av organisatoriska lärandeparadoxer. Gällande ledarskapets bidragande till 

den dynamiska förmågan så är respondenternas fokus på delaktighet vår mest noterbara 

kontribution.  

 

6.2 Teoretiskt bidrag 

 

Teoretiskt har forskare som Fiol (2002), Andriopoulos (2003) och K. G. Smith et al. 

(2005) främst konstaterat vikten av kommunikation i skärningspunkten mellan lärande 

och tillhörighet. Vår empiri tyder dock på att ledare betraktar olika former av 

kommunikation som vitalt även för hanteringen av paradoxer inom kärnaktiviteten 

lärande samt i skärningspunkterna mot organisering och prestation. 

 

Att respondenterna lyfter fram delaktighet som en nyckel i ledarskapets bidragande till 

organisationens dynamiska förmåga är anmärkningsvärt då det endast är Andriopoulos 

(2003) som uttryckligen använder sig av den termen i vår teoretiska referensram. Dock 

definierar Eisenhardt och Martin (2000) organisationens dynamiska förmåga som de 

mjuka faktorer vilka inte kan bytas eller köpas utan snarare måste konstrueras dvs 

värderingar, kultur och erfarenhet. Denna relativt breda definition tycker vi lämnar 

utrymme för att inkludera delaktighet bland dessa mjuka faktorer, förslagsvis i 

värderingarna och kulturen. Då våra respondenter är verksamma inom en organisation 

som uttryckligen premierar decentralisering och medarbetarskap såväl 
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värderingsmässigt som kulturellt är vi inte förvånade över att de håller delaktighet högt, 

det beaktansvärda är snarare att så många av dem ser delaktighet som det effektivaste 

medlet för att skapa dynamisk förmåga.  

 

W. K. Smith och Lewis (2011) uttrycker att det finns ett behov av fallstudier som 

undersöker hanteringen av paradoxer. Vi anser att vårt fokus på hanteringen av 

organisatoriska lärandeparadoxer möter detta behov. Vidare så anser vi att deras mycket 

omfattande definition av organisationens dynamiska förmåga, trots Lewis et al. (2014) 

gedigna arbete, är i behov av ytterligare konkretisering och därmed utgör ett slags 

forskningsgap. Såhär i efterhand kan vi dock medge att det endast är 

delaktighetsaspekten som möjligen kan anses ha minskat detta gap.  

 

Vi anser utifrån vårt konstruktivistiska synsätt att den förståelse vi bidragit med primärt 

har genererats under det abduktiva arbetet med den teoretiska referensramen och den 

empiriska studien. Denna växelverkan har mynnat ut i att vi framförallt bidragit till att 

ytterligare stärka befintlig teori på området. Dock har vi som sagt potentiellt identifierat 

en mer vidsträckt relevans av kommunikation i hanteringen av organisatoriska 

lärandeparadoxer än vad som framgår i teorin. Vikten av delaktighet i alstrandet av 

organisationens dynamiska förmåga återspeglas inte heller fullt ut i vår teoretiska 

referensram och kan därmed eventuellt också betraktas som ett mer utmärkande bidrag.  

 

6.3 Praktiskt bidrag 

 

Bankväsendet präglas alltmer av en föränderlig omvärld fylld av bland annat 

digitalisering, globalisering, intensifierad konkurrens, skärpta regelverk, förändrade 

kundkrav, kryptovalutor osv (Framtidens Bank & Försäkring, 2015; Di Digital, 2016; 

Svenska Dagbladet, 2017; Mynewsdesk, 2017) 

 

Detta medför både utmaningar och möjligheter, inte minst i lärandet av kunskap. Vi 

hoppas kanske främst att vår identifiering av kommunikation som vitalt för alla W. K. 

Smith och Lewis (2011) typer av lärandeparadoxer, samt delaktighet som en 

nyckelfaktor i bidragandet till den dynamiska förmågan, kan intressera ledare och även 

andra praktiker både inom bankväsendet och andra dynamiska branscher som fordrar en 

effektiv kunskapsväxling. Våra respondenter använder exempelvis uppföljning, 
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repetition, information samt både formella och informella plattformar i sin 

kommunikation. I skapandet av delaktighet understryker de framförallt vikten av att 

visa förtroende för medarbetarna genom att ge dem friheten att ta eget ansvar. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

 

Betydelsen av kommunikation tycks genomsyra alla W. K. Smith och Lewis (2011) 

former av lärande samtidigt som delaktighet verkar utgöra en nyckelfaktor för att skapa 

organisationens dynamiska förmåga.  

 

Om kommunikation kan visa sig alstra delaktighet, eller vice versa, kan det därför i vår 

mening existera potentiella synergieffekter. Att undersöka detta samband närmare ser vi 

därmed som ett intressant förslag till vidare forskning. 
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8 Bilagor 

 

Appendix 1 - Intervjuguide semistrukturerad 

 

Inledande fråga: 

 Vänligen berätta om dina tidigare chefserfarenheter.  

  

Frågor relaterade till organisatoriska lärandeparadoxer: 

 

Paradoxer inom den organisatoriska kärnaktiviteten lärande: 

 Att anpassa, förnya och förändra en verksamhet samt skapa innovativitet 

är ibland förknippat med motstridiga krav mellan att bygga vidare på- 

och samtidigt förkasta tidigare kunskap för att kunna skapa ny kunskap. 

Har du som ledare upplevt några sådana motstridigheter? 

 

Paradoxer i skärningspunkten mellan de organisatoriska kärnaktiviteterna lärande och 

tillhörighet: 

 Hur genomför du anpassningar och förändringar utan att äventyra 

medarbetarnas självbilder och värderingar? 

 

Paradoxer i skärningspunkten mellan de organisatoriska kärnaktiviteterna lärande och 

organisering: 

 Hur arbetar du med att skapa stabila, tydliga rutiner samtidigt som du 

möjliggör flexibilitet och agilitet? 

 

Paradoxer i skärningspunkten mellan de organisatoriska kärnaktiviteterna lärande och 

prestation:  

 Hur bygger du kort- och långsiktig framgång samtidigt? 

 

Fråga relaterad till organisationens dynamiska förmåga: 

 Hur bidrar ditt ledarskap till organisationens dynamiska förmåga? 
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