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Sammanfattning 

Förmågan att dela med sig av kunskap inom organisationen och att vara en innovativ 

organisation är idag avgörande för ett företags konkurrenskraft. Organisationens 

förmåga att lära är inget som uppkommer slumpmässigt och det har visat sig vara 

möjligt att skapa kreativa och lärande miljöer genom ett konsekvent arbete. Litteraturen 

visar på en rad element att beakta för att vara en lyckosam lärande organisation. En av 

dessa är hur organisationen strukturerar sina resurser. Det har visat sig ha stor betydelse 

på vilka nivåer besluten tas och hur nära besluten medarbetarna känner sig. 

Syftet med denna studie är att utreda på vilket sätt en organisations struktur påverkar en 

organisations lärande genom dess grad av formaliseringar, centraliseringar och på 

vilken nivå olika undersegment är integrerade med varandra. Basen i studien utgår från 

Mintzbergs organisationsteori då denna teori anses vedertagen, relativt allmän och 

anpassningsbar. Vidare vilar den teoretiska tyngdpunkten på ett antal kärnstrategiska 

block, dessa är mission och vision, ledarskap, experimenterande, kunskapsöverföring 

och samarbete.  

Studien baseras även på intervjuer med två olika typer av organisationer. Den första är 

Assa Abloy AB som har en klar decentraliserad struktur medans den andra 

organisationen är Försvarsmakten som kännetecknas av en tydligt hierarkisk struktur 

med en stark formalisering och centralisering.  

Vid denna studie har det framkommit att organisationsstrukturen inte är det primära för 

en lärande organisation. De kärnstrategiska blocken har visat sig viktigare och 

strukturens uppgift blir då att verka stödjande för dessa och tillsammans utgör de 

grunden för en välutvecklad lärande organisation. Graden av formalisering har visat sig 

viktig och dess sammankoppling med negativ inverkan på kreativiteten är bevisad. 

Sammantaget visas en bild där det interna lärandet generellt inte har funnits ha en 

entydig lösning, dock finns flera faktorer som verkar positivt och negativt på en 

organisations förmåga till internt lärande.  

  



HOW DOES ORGANIZATIONAL STRUCTURES IMPACT 
THE INTERNAL LEARNING PROCESS 

Abstract 

The ability to share knowledge within the organization and to be an innovative 

organization is crucial to retaining the competitive advantage. The organization's ability 

to internal learn isn´t something that occurs randomly and it has proved possible to 

make creative and learning environments through consistent work. The literature point 

out a number of elements to take in aspect in order to be a successful learning 

organization. One of those is how an organization structures its recourses. It has been 

shown to have a significant impact on what levels decisions are made and how close to 

the decisions employees feel.  

The purpose of this study is to investigate in which way an organizations structure affect 

the ability to learn within the organization depending on level of formalizations, 

centralization and how the organizations different parts is integrated to each other. The 

theoretical part of the study is based on Mintzbergs theories about organizational 

structures, and is used to describe different types of organizations, this theories is 

widely accepted and adaptable.  Further on is this study based on several core-strategic 

blocks, those are, vision and mission, leadership, experimental culture, knowledge 

transfer and cooperation.  

The study is also based on empirical data from two different types of organizations. The 

first one is Assa Abloy AB who has a very distinct decentralized structure. The second 

one is Swedish armed forces that are characterized by a hierarchic structure with strong 

formalizations and centralization.  

At this study we have found that the organizational structure isn’t the primary factor for 

a learning organization. It has turned out to be more important to take the core-strategic 

blocks in consideration. Together with the organizational structure it works supportive 

and together they represent the key terms for a well developed internal learning 

organization. The degree of formalization has proved to be important and it´s 

association with negative impact to the creativity is proved. All in all, the study shows 

that the internal learning in general do not have a unique solution. However there are 

several factors that affect the internal learning process in positive and negative ways. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Förmågan att dela med sig av kunskap inom organisationen och att vara en innovativ 

organisation är enligt Daniel Jiménez-Jiménez och RaquelSanz-Valle (2007) avgörande 

för ett företags konkurrenskraft. Litteraturen visar på en rad element att beakta för att 

vara en lyckosam lärande organisation. En lärande organisation defineras av David 

Garvin (1993), ”A learning organization is an organization skilled at creating, acquiring 

and transfer knowledge and at modifying its behavior to reflect new knowledge and 

insights”. En viktig del för en lärande organisation är hur denna strukturerar sina 

resurser. Det har visat sig ha stor betydelse på vilka nivåer besluten tas och hur nära 

besluten medarbetarna känner sig. För att kunna erhålla en lärande organisation måste 

hela organisationen jobba mot samma mål och sträva mot samma vision. Om alla 

medlemmar i organisationen får utrymme att uttrycka sina åsikter och känna att dem 

kan bidra med sitt kunnande ökar innovationsförmågan i organisationen och chansen är 

stor att detta verkar positivt på företaget, Nonaka (1994) 

Organisationens förmåga att lära är inget som uppkommer slumpmässigt och det har 

visat sig vara möjligt att skapa lärande och kunskapsupptagning mer än att ta hand om 

slumpmässigt uppkommen kunskap (Goh 1998). För att studera hur detta kan 

uppmuntras behandlar denna studie organisationens uppbyggnad och sammansättning. I 

studien har vi huvudsakligen tittat på centraliserade och decentraliserade stukturer. 

Detta är två ytterligheter och givetvis finns ett brett spektrum av strukturer där i mellan. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med rapporten är att få förståelse för hur en organisations struktur bidrar till att 

öka internt lärande. Vidare är syftet med denna studie är att utreda på vilket sätt en 

organisationsstruktur påverkar internt lärande med avseende på faktorer som dess grad 

av formaliseringar, centralisering och på vilken nivå olika undersegment är integrerade 

med varandra.  

1.3 Avgränsningar 

Detta arbete behandlar organisationsstrukturer och organisatoriskt lärande. Inom de 

båda områdena finns många teorier och det är inte som i många andra vetenskapliga 

ämnen ett huvudspår som utvecklas utan flera olika teorier som försöker förklara samma 

sak ur olika perspektiv. Vi har valt att utgå från ett fåtal av dessa teorier som vi anser 

mest lämpliga och vedertagna. Vi är medvetna om att frågan kan ses ur flera perspektiv 

och den teoretiska ansats vi valt att redovisa kanske inte ger tillräckligt med information 

för att kunna leverera en fullständigt övergripande bild av frågeställningen. 
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2. Metod 

Arbetsprocessen började med en relativt generell litteraturstudie med syftet att ge en 

överblick över ämnesområdet för att se vad som kunde vara lämpligt att inrikta denna 

studie mot. Studien smalnade sedan av mot området som passar vår frågeformulering 

och verkade som teoretisk grund för empiristudien. Empirin inhämtades från två 

organisationer genom intervjuer med personer som har god insyn och kunnande i våra 

frågor samt organisationernas årsredovisningar. Både empirin och litteraturstudien låg 

till grund för rapportens resultat, analys och slutsats. 

2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien genomfördes för att anskaffa en bred teoretisk grund för att kunna 

analysera och utvärdera empirin. Litteraturstudien börjar med att beskriva vad en 

lärande organisation är och vad som krävs för att vara en lyckosam sådan. Vidare 

beskriver litteraturstudien övergripande strukturelement som var maktfördelningen 

ligger och i vilken utsträckning organisationen arbetar med standardiserade processer. 

Nästa avsnitt behandlar Mintzbergs organisationsteori och olika huvudstrukturer och 

deras egenskaper beskrivs övergripande. Den lärande organisationens arkitektur och 

vilka organisationsfaktorer som bidrar till lärande och innovation har också studerats. 

Litteraturen omfattar en mängd forskningsrapporter, litteratur som berör området och 

även relevanta tidsskrifter. Insamlingen av dessa har skett genom bunden litteratur vid 

KTH Biblioteket, databaser knutna till KTH, t.ex. Scopus, och relevanta tidsskrifter. 

2.2 Empiri 

Med grund ur den litteraturstudien som genomförts syftade insamlingen av empirisk 

data att utreda hur våra objekt svarar mor teorin. I vårt fall söks kännedom om hur 

intervjuobjekten subjektivt uppfattar organisationsstrukturens inverkan på lärandet. 

Målet vid valet av intervjuobjekt var att de skulle representera olika 

organisationsstrukturer för att få en bred bild och olika infallsvinklar. Kraven som 

ställdes var att objektet ska ha en övergripande syn hur deras organisation verkar och 

framförallt vara delaktig i kunskapsarbetet inom organisationen.  

Intervjuerna genomfördes utifrån diskussionsfrågor där objektet tilläts tala fritt och 

ledigt. Detta främst för att hindra styrningen av deltagarnas svar men också för att hitta 

nya infallsvinklar som författarna inte reflekterat över eller funnit i litteraturstudien. 

Intervjun med Assa Abloys Human Resources Director, Krister Eriksson genomfördes 

på deras huvudkontor i Stockholm och varade i knappt en timma. Intervjun med 

Försvarsmakten skedde på telefon då intervjuobjektet tjänstgjorde på annan ort. 

Intervjun skedde på ett liknande sätt som med Krister Eriksson där Göran Levin, 

ansvarig för utveckling av stridsbåtskompaniets verksamhet fick tillfälle att tala fritt 

utifrån våra diskussionsfrågor.  
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3. Litteraturstudie 

Litteraturstudien verkar för att få en djupare förståelse för vilka organisationsstrukturer 

som finns och hur dem påverkar organisationen. Vidare omfattas ämnet lärande 

organisationer och teori runt detta. Litteraturstudien syftar till att få en vetenskapligt 

underbyggd grund för att utföra den empiriska studien.  

3.1 Lärande organisationer 

Litteraturen visar tydligt vikten av att en organisation hela tiden lär sig både nya saker 

och av sina misstag, Jiménez och Sanz-Valle (2007) påvisar en positiv relation mellan 

organisatoriskt lärande, prestation och innovation.  

Idag är det svårt att hitta organisationer som inte aspirerar på att vara en lärande 

organisation och företag som har en stark marknadsposition sätter ofta etiketten 

”lärande organisation” på sig själva.  Trots att mycket forskning på organisatoriskt 

lärande har gjorts är det inte säkert att detta bidragit till en klarare förståelse av vad en 

sådan är. Som många andra områden inom den sociala vetenskapen tenderar frågan att 

bli mer komplex och tvetydig desto djupare studier som genomförs. (Popper et al, 2002) 

Organisationer som är framgångsrika inom lärande, t.ex. Honda & GE, har strukturerat 

sin inlärningskapacitet så att lärande uppkommer från organisatoriskt designmässiga 

grunder istället för ytterst slumpmässigt. Lärande organisationer kärnstrategiska block 

och dess stödjande fundament beskrivs kortfattat nedan och i Figur 1. 

Mission och vision, klarhet och stöd för företagets mission, strategi och uppsatta 

värderingar är viktiga för att få hela organisationen att arbeta mot samma mål vilket är 

en förutsättning för att bli en framgångsrik organisation. 

Ledarskap, ledarskap som uppmuntrar de anställda till förbättring, en experimenterande 

kultur och att visa stor delaktighet i organisationen är viktigt för att anställda kan 

påverka organisationen och att dem får gehör för sina synpunkter. Detta innebär att de 

måste ta strategiska beslut och åtaganden för att säkerställa att lärande stimuleras. 

Experimenterande, en stark kultur där experimenterande är uppmuntrat och har stöd i 

alla nivåer där det också är tillåtet att misslyckas verkar positivt för innovation och 

lärande . 

Kunskapsöverföring, organisationens förmåga att överföra kunskap inom och utifrån 

organisationen och att lära sig av sina egna och andras misstag. 

Samarbete, lösning av problem och utveckling av innovativa idéer sker i grupp där 

gruppmedlemmarnas åsikter tas tillvara och beaktas bidrar till en ökad integration och 

verkar även gynnsamt på det gemensamma lärandet. 

Även om de kärnstrategiska blocken här presenteras som separata aspekter är de 

beroende av varandra och bidrar gemensamt till en lärande organisation. Samarbete är 

enligt denna teori den sammanhållande länken av blocken, kunskapsöverföring, 

ledarskap och experimenterande. Sammantaget stöds dessa block av fundamenten 

organisationsstruktur och de anställdas kompetens som gemensamt leder närmare en 

klarhet för företagets mission och vision.  
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Figur 1. Strategiska block och fundament för en lärande organisation, Goh (1998) 

3.2 Organisationsstruktur 

Litteraturstudien av en organisations struktur har utgått från ett antal övergripande 

organisationsmått samt Mintzbergs organisationsteori. 

Övergripande organisationsmått 

Formalisering refererar till i vilken grad arbetet är standardiserat och om den anställdes 

beteende styrs av regler och processer. I en organisation med mycket formaliserat arbete 

finns regleringar och processer som troligtvis minskar den anställdas förmåga att ta egna 

beslut och se uppgifter på nya sätt. Det finns heller inget behov av att diskutera hur en 

uppgift ska utföras då det finns regelverk uppsatta av företaget. Om ett företag däremot 

har en låg formalisering med få standarder och regleringar tenderar arbetet att bli 

relativt ostrukturerat och deltagarna har större frihet att arbeta med liknande relevanta 

uppgifter vilket troligtvis också ökar den sociala interaktionen.  Därför bör en mindre 

formaliserad arbetsprocess stimulera till ökad kunskap.  

Centralisering refererar till var beslutsmakten återfinns i företagshierarkin. En stark 

centralisering bidrar negativt till en medverkande miljö och tenderar att reducerar 

kommunikation, engagemang och delaktighet bland organisationens deltagare, 

Damanpour, (1991), Sivadas och Dwyer, (2000). 

Gold et al., (2001), Janz och Prasarnphanich, (2003) påvisar också att anställda kan vara 

kapabla att själva organisera socialt integrerande nätverk för att lösa problem om dem 

bara ges möjligheten att göra detta.  

Integration om organisationens underavdelningar integrerar varandra i arbetet ger det 

störst utbud och variation av kunskap. Integrerat arbete ger också anställda fler 

möjligheter att ta lärdomar av sina kollegor.  Genom att arbeta tillsammans och dela 

information kan individer bygga upp kommunikationskanaler för att utväxla relevant 

expertis och kunskap Janz och Prasarnphanich, (2003). 
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Mintzbergs organisationsteori 

En av de största teorierna bakom företagsstrukturer framarbetades i början av 1980-talet 

av Henry Mintzberg. Han beskriver ett företags funktioner med fem komponenter. 

Beroende på hur dessa komponenter sätts tillsammans fås olika egenskaper och 

konfigurationer. Dessa komponenter beskrivs översiktligt nedan och i Figur 2. 

 Strategiska funktionen, involverar beslutsfattning av de startegiska besluten och 

återfinns i toppen av organisationen, denna grupp omfattar exempelvis VD och 

styrelse. 

 Teknologistruktur, ansvarar för tekniska aktiviteter som exempelvis 

processutveckling, utvecklar arbetsschema och utför viss startegisk planering.  

 Operativ kärna, ansvarar för det centrala arbetet och produktionen, omfattar t.ex. 

maskinoperatörer, säljare och montörer . 

 Midjan eller mellancheferna, styr informationen mellan toppen och den 

operativa kärnan, här arbetar t.ex. regionala säljchefer, fabrikschefer och förmän. 

 Stödfunktioner, bidrar med diverse stödservice t.ex. löneadministration, 

receptionist och IT-support. 

 

Figur 2. Mintzbergs komponenter som en organisation består av 

Genom att kombinera dessa fem komponenter på olika sätt får man olika 

konfigurationer som beter sig på olika sätt och som är gynnsamma för olika 

förutsättningar. Mintzberg beskriver fem huvudstrukturer som presenteras nedan. 

Den enkla strukturen, kännetecknas av ett direkt ledarskap. Denna struktur återfinns 

ofta i unga och små företag i en föränderlig miljö. Den är väldigt anpassningsbar på 

grund av få chefer och att det saknas exakta arbetsformer då strukturen saknar en 

utvecklad teknologistruktur. 

Maskinbyråkratin, en välutvecklad teknologistruktur kännetecknar maskinbyråkratin. 

Besluten fattas i den strategiska toppen vars huvuduppgift är att tillhandahålla 

standardiserade processer åt den operativa kärnan.  Denna struktur återfinns ofta i äldre, 

större organisationer under relativt stabila förhållanden. 
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Professionsbyråkratin, en dominant operativ kärna och utmärks av standardiserad 

kunskap. Det är få chefsnivåer mellan den strategiska funktionen och operativa kärnan 

vilket ger organisationen en platt och decentraliserad profil.  

Divisionalisering, kännetecknas av standardiserade produkter och att arbetet utförs i 

relativt fristående enheter. Här har mellancheferna en betydande roll och ansvarar ofta 

för en enhet. Denna struktur lämpar sig för en varierad marknad. 

Adhocrati, en organisk, självförnyande form där det är svårt att identifiera en ensamt 

dominerande komponent. Strukturen är i ständig förändring och återfinns ofta i 

divisionaliserade och självständiga miljöer som t.ex. konsultfirmor och liknande. 

Strukturen passar bra för organisationer i instabila miljöer där planering är svårt och en 

hög innovationsnivå efterfrågas.  

Dessa exempel är Mintzbergs huvudstrukturer, det finns oändligt många konfigurationer 

mellan huvudstrukturerna och elementen kan varieras relativt godtyckligt i storlek.  

Huvudstrukturerna beskriver strukturer som är vanligt förekommande och som har vissa 

tydliga för- respektive nackdelar. 
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4. Resultat av Empiri 

I detta avsnitt redovisas den empiriska studien. Empirin inhämtades dels genom 

intervjuer och dels genom organisationernas årsredovisningar. Intervjuerna 

genomfördes dels via ett besök och dels via en telefonintervju och båda varade strax 

under en timma. Vissa av frågorna ställdes för att få ett helhetsperspektiv över hur 

organisationen ser ut och vilka krav som ställs på dem.  

4.1 Introduktion 

Assa Abloy AB bildades 1994 i Sverige och var då en sammanslagning av svenska Assa 

och finska Abloy. Idag bedrivs verksamhet i 50 länder, koncernen finns representerade i 

alla världsdelar och omsatte år 2010 ca 27 miljarder SEK. De har haft en stark tillväxt 

på kort tid vilket delvis skett organiskt men främst genom ett stort antal förvärv, i 

dagsläget består koncernen av runt 200 bolag. Assa Abloy AB erbjuder låslösningar och 

kompletta säkerhetssystem för dörrar och fönster. Deras ledord är marknadsnärvaro, 

produktledarskap och kostnadseffektivitet. Marknaden efterfrågar innovativa lösningar 

och utvecklingen går mycket snabbt vilket kräver en snabbt agerande organisation som 

hela tiden vet vad kunderna önskar av sina produkter (årsredovisning, 2010, Assa Abloy 

AB ).  

Som ett tydligt exempel på en centraliserad organisationsstruktur har vi valt att titta 

närmare på ett regemente i Försvarsmakten. Försvarsmakten genomgår en stor 

omställningsprocess kopplat mot att allmän värnplikt upphörde i Sverige under juli 

2010. De nyrekryterade soldaterna och sjömännen är frivilligt anställda på tidsbestämda 

kontrakt. Detta gör att trupperna är mer motiverade och på sikt beräknas det ge en mer 

effektiv organisation. Omsättningen på personal blir mindre och man ska få ut mer för 

varje satsad krona. En fältstudie har bedrivits på det som tidigare var 

stridsbåtskompaniet vid Amfibieregementet på Berga, sydost om Stockholm. På det 

tidigare stridsbåtskompaniet arbetade ett trettiotal befäl och navigationsinstruktörer som 

utbildade ett sextiotal värnpliktiga mot att bli stridsbåtsförare. Båtutbildningen varade 

då under ca sju månader (intervju med Göran Levin). 

4.2 Organisationsstruktur 

Assa Abloy består inte bara av en typ av struktur utan har en övergripande 

decentraliserad struktur och många varierande typer längre ner i organisationen. 

Koncernen är uppdelad i fem divisioner där tre av divisionerna är geografiskt indelade 

och de två andra är produktindelade, divisionerna åskådiggörs i Figur 3. Divisionen 

Global Technologies består också av två affärsenheter som kan ses som underdivisioner 

och företaget behandlar dem som om de vore mer eller mindre fullskaliga divisioner.  

Divisionenerna EMEA (European, Middle East, Africa), Americas och Asia Pacific 

tillverkar och säljer mekaniska, elektromekaniska och elektroniska lås, cylindrar och 

säkerhetsdörrar i respektive geografiska område. Divisionerna består av en mängd 

koncernbolag som har goda kunskaper om sina lokala och ofta diversifierade 

marknader. Byggregler, säkerhetsnormer och klimat är starkt varierade mellan de 

ingående områdena och detta ställer olika krav på Assa Abloys produkter att svara mot 

den lokala marknaden. Många av säljorganisationer inom koncernen har samordnats 

under varumärket Assa Abloy vilket ger en utökad produktportfölj byggd på koncernens 

totala utbud. 

Global Technologies har en ledande position som leverantör av elektroniska 

säkerhetslösningar över hela världen. Divisionen består av två affärsenheter, HID 

Global och Assa Abloy Hospitality där försäljningen huvudsakligen sker till det 

kommersiella segmentet. HID Global är världsledande inom identitets och 

passerkontroll samt lösningar baserade på teknologier för beröringsfri identifiering. 
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Assa Abloy Hospitality är marknadsledande inom elektroniska låssystem och kassaskåp 

för hotell och kryssningsfartyg.  

Division Entrance Systems är världsledande leverantör av automatiska dörrlösningar 

vilket inkluderar automatiska slag-, skjut-, och karuselldörrar samt luftridåer. En 

betydande del av försäljningen sker direkt till slutkunder inom sjukvårdssektorn, 

kommersiella sektorn och transportsektorn.  

 

Figur 3. Assa Abloys organisationsstruktur 

 

Stridsbåtskompaniet påverkades starkt av de nya villkoren i Försvarsmakten och 

organisationen gjordes då om för att passa dessa förutsättningar bättre. Före 

omorganisationen bestod amfibieregementet av fyra kompanier direkt underställda 

regementsledningen. Inom stridsbåtskompaniet fanns då en kompaniledning med två 

stridsbåtsplutoner som vardera hade en plutonchef samt tre navigationsgruppchefer per 

pluton, se Figur 4. 
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Figur 4. Amfibieregementets tidigare organisationsstruktur 

Tidigare var stridsbåtskompaniets huvuduppgift att varje år utbilda ett trettiotal nya 

båtbesättningar, i och med att Sverige nu har en yrkesarme finns inte längre detta behov. 

En naturlig följd av detta blev en förändring av organisationsstrukturen där 

stridsbåtskompaniet lades ner och dess tidigare resurser lades ut på kvarvarande 

kompanier, Figur 5. Dock återstår uppgiften att vid behov utbilda nya stridsbåtsförare. 

 

Figur 5. Amfibieregementets nuvarande organisationsstruktur 

I syfte att säkerställa en jämn kvalité på den båtverksamheten som trots allt skall 

bedrivas finns idag en kontrollfunktion bestående av en navigationschef med fem 

underställda befäl. Dessa skall verka för att utbildningsplaner, säkerhetskrav, service 

med mera håller en hög nivå. Försvarsmakten har idag 147 stridsbåtar och är fortfarande 

Amfibieregementets primära transportresurs. 

 

4.3 Internt lärande 

I Assa Abloys stab sitter en rådgivare som ansvarar för en specifik produkt eller ett 

specifikt produktsegment. De olika varumärkena eller affärsenheterna kommer med 

förslag om förbättringar inom ett specifikt område som den regionala kunskapsenheten 

värderar och för vidare till rådgivaren i staben. Denne utvärderar sedan lösningen 
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ytterligare och implementerar den ner i de övriga kunskapsenheterna som i sin tur för 

kunskapen vidare ner i företagets divisioner där den kan göra nytta. Rådgivaren blir på 

så sätt den som distribuerar kunskapen till företagets olika divisioner. 

Kunskapsenheterna använder sig mycket av ”Best practice” och olika former av KPI tal 

(Key Performance Indicators) för att hitta styrkor och svagheter hos divisionsenheterna. 

Assa Abloy ABs kunskapsstruktur redovisas i Figur 6. 

Parallellt med detta arbete jobbar en projektgrupp, ”Value analysis/ Value engineering”, 

som är en spetsdel av stabsfunktionen med produktutveckling och förbättringsarbete för 

att höja koncernens olika varumärken och bidra med den kunskap som finns i 

koncernen. Denna grupp jobbar igenom företagets alla nyförvärv och så många av 

enheterna de hinner varje år. Om kunskapsenheten upptäcker att det går sämre för någon 

av divisionens enheter så kopplas projektgruppen dit och hjälper dem. På så sätt får 

enheten tillgång till kunskaper som finns i hela koncernen. (Intervju med Christer 

Eriksson) 

 

Figur 6. Assa Abloys kunskapsstruktur 

Inom utbildningsverksamheten på stridsbåtskompaniet finns två typer av interna lärande 

processer. Det första rör den soldat som skall lära sig köra båt, dessa har ett internt 

lärande mellan varandra i sin utbildningsprocess från start till färdig förare. Det andra 

rör de anställdas situation där till exempel instruktören i båten utvecklas och blir en 

bättre instruktör genom internt lärande av sina övrig instruktörer samt äldre befäl under 

exempelvis raster och morgonmöten. Denna process har i huvudsak varit föremål för 

studien. Det kan här konstateras att det i den nya organisationen är gruppstorleken 

mindre vilket påverkar antalet områden för internt lärande enligt Figur 7. 
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Figur 7. Platser för internt lärande inom gamla och nya organisationerna för 

båtutbildningarna 

Vidare så påverkas det interna lärandet av att båtverksamheten inte alltid står i fokus 

inom den nya organisationstypen. Givet att utbildningen sker ute hos exempelvis 

kustjägarkompaniet finns där ett annat fokus än enbart båt under fikaraster, 

morgonmöten etc. 

 

5. Analys 

Assa Abloy har en tydlig divisionsindelad organisation som har en starkt decentraliserad 

karaktär. Med Assas bakgrund där de har förvärvat ett stort antal bolag och haft en 

kraftig tillväxt krävs en decentraliserad organisation där de olika enheterna måste kunna 

ta egna beslut, annars skulle det ta lång tid och organisationen skulle svara alldeles för 

långsamt på marknadens krav. Kopplat mot organisationsstukturen tror Krister Eriksson 

att de mer komplexa och segmenterade produkterna kommer leda till en mer 

centraliserad stuktur i framtiden. Dagens decentraliserade struktur är en av Assa Abloys 

framgångsfaktorer. Författarnas uppfattning blir därför att en av de största utmaningarna 

för Assa Abloy blir att hitta jämvikten i detta. 

Mycket av den kunskap och ”Best practice” som både projektgruppen och 

kunskapsenheterna samlar in bidrar till att utveckla Assa Abloys internutbildningar.  Det 

finns olika nivåer av utbildningar och till att börja med genomgår alla anställda ett 

instegsprogram när dem börjar, alla genomgår samma utbildning, chef som montör.  För 

de företag som Assa Abloy förvärvar selekteras en del av deras ledningar och genomgår 

ett management utvecklingsprogram. Dessa besöker tre olika centrala delar av bolaget, 

ofta ”Best practice” enheter, och lär sig mer om affärskultur, värderingar och långsiktiga 

strategier.  

Amfibieregementet är som de flesta av Försvarsmaktens organisationstyper kraftigt 

divisionsindelad och centraliserad i sin organisationstyp. Varianter av dynamiska 

grupper har historiskt varit mycket begränsad men är i dagsläget under ständig 

förändring och ökande i antal då Försvarsmakten måste möta dagens krav på effektivitet 

och snabba omvärldsförändringar. Den centraliserade strukturen kommer dock inte att 

ändras då det är grundstommen i verksamheten. I studien har vi valt att fokusera på 

färdighetsnivån för de utbildade stridsbåtsförarna och processen dit. Förbättringsarbetet 

och förmågan att vara en lärande organisation kommer troligtvis att förbättras i det lilla 

perspektivet men fördröjs troligtvis i det stora perspektivet då tillexempel en enhetlig 

syn på detaljbeslut och utveckling inom båtutbildningen samt liknande administration 
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kommer att ta längre tid. Flexibiliteten i den lilla organisationen är tveklöst större och 

de dagliga besluten under båtutbildningen kommer att effektiviseras. 

Genom toppstyrda rationaliseringar har utbildningstiden för de nya stridsbåtsförarna 

kortats. Resurserna för teoriutbildningen har minskat då den utbildade befälsstyrkan inte 

längre finns samlad under ett tak. Stridsbåtsbefälen skall nu vara verksamma på 

respektive nytt kompani med dess dagliga verksamhet och kan således inte enkom 

arbeta med båtrelaterad verksamhet. I syfte att ersätta detta tas resurser från andra 

försvarsmaktsenheter bland annat amfibiesjöstridsskolan som ursprungligen fanns till 

för utveckling av stridsteknik i skärgårdsmiljö. Stödfunktionerna får på detta sätt ett 

större utrymme än tidigare då mellanchefer och den operativa kärnan delvis får nya 

arbetsuppgifter. På så sätt behålls de ingående komponenterna i Mintzbergs 

organisationsteori, dock med nya och oprövade proportioner. Det som tidigare var en 

maskinbyråkrati där ett jämnt antal nya båtförare producerades varje år enligt order från 

regementsledningen har verksamheten nu omformats till en organisation där båtkurser 

sätts samman när behov uppstår, lokalt i varje kompani. I övrigt skall båtverksamheten 

verka som en transportresurs och ett stridsfordon. Genom att varje kompani bli mer 

självförsörjande på båtförare och kunskapen för utbildning av dessa finns lokalt i den 

operativa verksamheten går organisationsstrukturen mer mot divisionalisering enligt 

Mintzbergs teori. 

 

6. Diskussion 

Generellt framgår det både i teorin och empirin att organisationsteori samt teorin om 

internt lärande är komplex och bred. Det syns tydligt i såväl empirin som teorin att 

organisationens struktur påverkar och har en viss koppling på hur bra en organisation tar 

till sig kunskap som finns i den. Precis som Goh (1998) skriver är 

organisationsstrukturen ett fundament som den lärande organisationen står på. 

Det är viktigt att organisationen är svagt formaliserad och det är även av stor betydelse 

att anställda får tänka själva och gå utanför ramarna, om formaliseringen är stark 

minskar innovationen i organisationen. Om anställda känner sig nära beslutsfattandet 

och delaktiga i besluten bidrar detta till ökat engagemang och tenderar att verka positivt 

på innovation och lärande. Detta brukar kallas att ha en svagt centraliserad eller 

decentraliserad struktur. Även integrationen mellan organisationens undergrupper eller 

divisioner påverkar lärandet. Om integrationen är stark bidrar detta till att 

kommunikationen mellan divisionerna ökar och på så sätt kan den anställda nå fler 

personer och det är större chans att hitta den expertis som söks i den egna 

organisationen. Här kan vi se ett tydligt exempel i stridsbåtskompaniets 

organisationsstruktur där man nu försvårat en stor del av integrationsmöjligheterna 

mellan navigationsofficerarna.  

6.1 Diskussion om metod 

Då uppsatsens empiri bygger på två personers subjektiva uppfattning om hur deras 

organisationerarbetar med frågor rörande lärande och organisationsstrukturer ger detta 

givetvis en generaliserad bild. Båda organisationerna är väldigt stora och det är oklart 

om det finns något samband mellan strukturer, lärande och storleken på organisationen. 

Vidare intervjuas två typer av organisationer vilket inte ger hela bilden då det finns flera 

typstrukturer. Assa Abloy AB är en koncern med många förvärvade bolag under sig 

som mer eller mindre sköter sig själva och troligtvis påverkas dem inte speciellt mycket 

av koncernens strategiska beslut, detta gör det svårt att koppla de strategiska frågorna 

till den direkta verksamheten. Generellt är det svårt att mäta effekterna av lärande och 
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olika strukturers inverkan på organisationen. Det är långsiktiga förändringar som tar tid 

att implementera och det skulle kräva en lång bevakning för att kunna mätas.  

En av författarna har arbetat i Försvarsmakten under en tid vilket kan bidra till en 

vinklad bild men ger samtidigt god insyn i organisationen och det gjorde att vi kunde nå 

rätt person som kunde svara på våra frågor.  

7. Slutsats 

Det finns en rad faktorer som påverkar hur bra en organisation lär sig, det är framförallt 

viktigt att hela organisationen jobbar åt samma håll och att anställda känner att de kan 

bidra och arbeta mot de gemensamma målen och organisationens vision. Om vision och 

mål utarbetas gemensamt bidrar även detta till att skapa engagemang som bidrar till 

innovationen. En annan aspekt för att erhålla en kultur som uppmuntrar lärande är 

ledarskapet. Ledarskapet skall vara engagerande och förtroendeskapande. Ledarens 

inflytande över organisationen är stort och de anställda tar gärna efter dennes sätt att 

agera i olika situationer. Ledaren måste visa en stor vilja att dela information och 

kunskap fritt med sina anställda samt att söka efter ny information från andra 

infallsvinklar aktivt och engagerat. Kulturen skall ge plats för en experimentell och 

innovativ stämning där experimenterande uppmuntras och misslyckande inte bestraffas. 

De anställda bör arbeta utifrån en modell där kunskapen som krävs för att lösa problem 

inom organisationen kan finnas varsomhelst i densamma. Detta betyder alltså att 

arbetsgrupperna skall lösa sina egna uppkomna problem, detta ökar självförtroendet om 

de inte alltid tvingas söka samtycke högre upp i den hierarkiska organisationen. 

Ledarskapet måste här anpassas till denna mer horisontella syn på sin organisation. 

Genom mission och vision, ledarskap, experimenterande, kunskapsöverföring, 

samarbete bildas grundförutsättningarna för en lärande organisation och en kultur där 

lärande uppmuntras. Strukturen är inte en primär faktor för att skapa en lärande 

organisation, däremot verkar den stödjande och bidragande för de strategiska blocken.  

Att enkom presentera den optimala strukturen är en omöjlighet. Att också se strukturen 

som den avgörande faktorn är också en omöjlighet och ett felaktigt synsätt enligt vårt 

förmenande.  
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