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Abstract 
          
Title: Generating Organizational Learning Within The Investment Process. A Qualitative 
Study of Ten Swedish Companies. 
      
Authors: Christopher Badju and David Hedman. 
      
Course: Självständigt arbete, avancerad nivå 30 hp, Handelshögskolan Örebro. 
     
Advisor: Tobias Johansson.     
	  
Key words: Investment process, post-audit, intuition, interpretation, integration, institutiona-
lization, organizational learning. 
      
Background: Companies today need to evolve in order to improve the way they deal with 
their investment process. These companies can improve by performing post-audits on their 
earlier investments. These factors as well as requests from the academic field lay the 
foundation for this thesis.  
      
Purpose: The aim of this thesis is, based on a learning perspective, to contribute with 
understanding and explanations to how learning is created in companies in order to improve 
the investment process.  
       
Method: Through a qualitative approach we examine how Swedish companies do or do not 
generate organizational learning by conducting ten semi structured interviews with CFOs, 
controllers and one CIO. 
      
Conclusion: Organizational learning within the investment process is generated from the 
identification of issues after conducting Early and Intermediate Post-Audits. When these 
issues are identified, an analysis of said issues is initiated, which in turn creates intuitions for 
actions of improvement. In order to enable the interpretation of intuitions, clear ways of 
communication are created where they are discussed through meetings and dialogues. If the 
action of improvement has managed to be interpreted by other individuals, meetings and 
decision forums are utilized to decide whether or not to integrate it. For this to be able to 
occur, individuals with influence and power need to create a homogenous understanding as to 
why this should be implemented. Institutionalization is found to be generated by applying two 
separate methods. These methods consist of applying a structure for meetings or using 
computer- and management control systems. When the action for improvement, and now also 
learning, has reached the stage of institutionalization within the investment process, it restarts. 
Thus, companies that manage to generate organizational learning systematically, create a 
cycle in which the learning process repeatedly starts over.   
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1. Inledning 
Detta inledande kapitel presenterar uppsatsens bakgrund följt av en problematisering. I problemati-
seringen beskrivs varför ämnet är aktuellt men även anledningen till att det är ett intressant ämne att 
studera. Kapitlet mynnar ut i studiens syfte och frågeställning. 
	  

1.1 Bakgrund 

Investeringar spelar i dagens samhälle en stor roll. Både privatpersoner och företag lägger ner 
stora delar av sina resurser på olika typer av investeringar. Privatpersoners investeringar kan 
exempelvis handla om att köpa ett klädesplagg för att generera fördelen att se snygg ut. Det 
kan även vara ett bostadsköp som görs i syfte att själv få bestämma över hur sitt boende skall 
se ut och i framtiden kanske det även kan generera en ekonomisk vinst. Investeringar i mer 
företagsekonomiska sammanhang kan handla om att investera i ett värdepapper för att få sina 
tillgångar att växa eller att investera i maskiner för att ersätta eller öka sin kapacitet. Termen 
investering kan definieras på olika sätt, nedan följer två definitioner: 
  
”Någon form av uppoffring för att senare få inkomster eller andra fördelar” (NE, u.å). 
  
“Användning av resurser som ökar den framtida konsumtionen på bekostnad av den 
nuvarande konsumtionen” (Corrado Hulten, och Sichel 2006, refererad i Boumediene och 
Grahn 2015, s. 21). 
  
Alla världens ekonomier är beroende av att investera för att kunna fortsätta producera men 
också för att stärka sin konkurrenskraft och stora delar av företagens resurser behöver avsättas 
för att göra detta möjligt. Sedan år 1993 har investeringarna successivt fått ökande betydelse 
för företag då allt större andel av deras resurser används till detta. Investeringskvoten, det vill 
säga hur stora investeringarna är i förhållande till BNP, har ökat från att år 1993 vara 19,2 
procent av BNP till att år 2017 vara 24,9 procent av Sveriges totala BNP (Ekonomifakta, 
2018). 
  
Anledningarna till att investeringarna genomförs skiljer sig och kan delas in utifrån dess 
syften. Ett syfte till att genomföra en investering är att byta ut nuvarande kapacitet för att 
behålla företagets befintliga kapacitet, detta benämns som en ersättningsinvestering. Andra 
vanligt förekommande investeringar är sådana som syftar till att utöka den befintliga 
kapaciteten, denna typ betecknas som expansionsinvesteringar. Rationaliseringsinvestering är 
en annan typ av investering som syftar till att sänka kostnaderna exempelvis genom att öka 
automatiseringen. Ytterligare syften med investeringar kan vara olika typer av åtgärder för att 
förbättra kvaliteten, säkerheten eller för att kunna bemöta olika myndighetskrav. (Andersson 
2013, s. 171) 
	  
För att företag skall kunna överleva på marknaden krävs det kontinuerliga investeringar. 
Vissa marknader kräver inte så många nya investeringar medan andra på grund av exempelvis 
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stort slitage på maskiner eller till följd av en snabb teknologisk utveckling kräver mer 
frekventa investeringar. Den teknologiska utvecklingen och dagens företagsklimat innebär 
enligt Patrick George (2016) att kraven på företag har ökat och de måste ständigt utvecklas 
för att överleva. För att lyckas med detta blir en viktig del att företagen kontinuerligt arbetar 
med innovativa investeringar som kan utveckla företaget. 
  
Innovativa investeringar är alltså en vital del för företags fortsatta överlevnad men de kan 
också vara riskfyllda. Ett exempel på detta är NCC:s satsning på “NCC Komplett”, där tanken 
var att utveckla effektiva metoder för att bygga billigare bostäder. Kostnaderna skulle kapas 
rejält genom ett industritänk där i stort sett hela byggnaderna skulle byggas på fabrik och 
sedan monteras på ett industriellt sätt på plats. Bara några år efter att konceptet utvecklats 
lades det dock ner med förklaringen att det var för svårt, tog för lång tid och kostade för 
mycket. Detta innebar en förlust på cirka en miljard kronor för företaget. Även om NCC:s 
investering i detta fall inte lönat sig har företaget dragit lärdomar av misslyckandet. 
Ledningen insåg att de inte längre ville skaffa sig höga fasta kostnader. Samtidigt lever många 
av idéerna som utvecklades i detta koncept vidare i andra delar av organisationen. Detta i 
form av olika slags standardiseringar och styrda processer. (Nohrstedt 2012) 
  
Då företags prestationer till stor del beror på hur väl man investerar menar Lefley (2016) att 
organisationer hela tiden behöver bli bättre på att göra detta. För att utvecklas på detta plan 
blir en viktig del att utvärdera och lära sig av investeringar som tidigare genomförts. Detta blir 
extra viktigt i en omvärld som är föränderlig. Genom att organisationen lär sig av tidigare 
investeringar kan beslutsfattandet i framtiden bli bättre. Detta ökar i sin tur chansen för att 
företaget klarar av att fortsätta verka i en omvärld som förändras. 

1.2 Problematisering 

Investeringar spelar en stor roll för dagens företag men det räcker inte att endast investera 
utan det krävs att satsningarna sker på rätt saker. Enligt Krishnamurthy, Sharma, 
Sarangarajan, och Uppals (2015) analys av 250 globala företag dras slutsatsen att alla företag 
ökat sina investeringar, men att det inte existerar en självklar korrelation mellan ökade 
investeringar och ökad tillväxt. Krishnamurthy et al. (2015) menar att det istället är 
investeringar som fokuseras på rätt kompetens till företaget, dess förmåga att genomföra 
implementeringar tillsammans med en stark organisationsstruktur som leder till ökad tillväxt 
för företag idag. 
  
Att investera sina resurser rätt verkar vara något som vissa specifika företag är skickligare på 
än andra. Är företag bra på detta kan det få stor betydelse för hela organisationens öde. De 
som är duktiga på att investera skulle kunna beakta det som en av sina kärnkompetenser då 
det har sådan viktig betydelse. Kärnkompetens innebär enligt Prahalad och Hamel (1990) att 
företag har en unik kompetens som är en av de viktigaste källorna till deras konkurrenskraft. 
För att kunna utveckla kompetenser likt denna blir det enligt Lefley (2016) viktigt att företag 
lär sig av sina tidigare investeringar för att förbättra beslutsfattandet i framtiden. 
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Företag behöver enligt Olawale, Olumuyiwa och George (2010) pålitliga verktyg för att 
minimera risken att ofördelaktiga investeringsbeslut tas. Ett viktigt verktyg för detta är 
investeringskalkyler som vägleder ledningen till ett effektivt användande av företagens 
resurser. Med förutsättningen att dessa kalkyler är pålitliga möjliggör det för ledningen att 
kunna bedöma vilka kostnader som uppstår vid genomförandet av en investering samt om den 
är lönsam eller inte. Många företag verkar dock inte ha investeringskalkyler som är helt 
pålitliga då det är vanligt förekommande att investeringar blir betydligt dyrare och mindre 
lönsamma än vad kalkylen gav indikationer på. Ett exempel på detta är Trafikverkets 
byggande av Västlänken i Göteborg där den kalkylerade kostnaden för denna investering var 
20 miljarder kronor men i dagsläget tror de att notan i slutändan kan komma att landa på 
omkring 100 miljarder kronor (Westberg, Papaioannou och Andersson 2017). 
  
Tidigare forskning visar på orsaker till att kalkylerna avvek från utfallen. Esbjörn Segelod 
(1986) undersökte företag under 70- och 80-talet och fann att elva olika kategorier med 
orsaker till att det blivit avvikelser i kalkylerna. De fem vanligaste orsakerna var: 
1. Att priserna eller efterfrågan hade förändrats, 2. Inflation, valutaförluster och kapitalbrist, 
3. Tekniska problem, 4. Myndighetskrav, 5. Råvarupriser. 
  
Gordon och Pinches (1984, se Burns och Walker 2009, s. 78) menar att för att lyckas med 
sina investeringar behöver hela investeringsprocessen beaktas. Denna process innefattar enligt 
Burns och Walker (2009) fyra olika steg vilka är: identifiering av idéer, utveckling av idéerna, 
urval av möjliga investeringsprojekt samt kontroll och utvärdering av investeringens utfall. 
Det sista steget, kontroll och utvärdering kan även benämnas som efterrevision. Beroende på 
hur skickliga företagen och de som arbetar med investeringar är på att genomföra dessa steg 
kommer investeringens utfall att påverkas. 
  
Pohlman, Santiago och Markel (1988) undersökte Fortune 500 företag i USA och deras 
förmåga att estimera och kontrollera framtida kassaflöden. Författarna kom fram till att det 
endast var 75 procent av företagen som kontrollerade de faktiska kassaflödena med dem 
kalkylerade. En särskilt viktig del för att kalkylerna skall bli träffsäkra är enligt Myers, 
Gordon och Hamer (1991) att använda sofistikerade metoder för att kontrollera och utvärdera 
investeringarnas utfall. I studien fann de att företag med mindre träffsäkra investerings-
kalkyler presterade bättre i framtida kalkyler när de börjat använda sig av mer sofistikerade 
kontroll- och utvärderingsmetoder. För att kunna göra bra investeringar blir alltså det fjärde 
steget, kontroll och utvärdering, en viktig pusselbit för att kalkylerna skall bli träffsäkra. 
Denna del av processen möjliggör för att de övriga stegen i processen skall kunna förbättras i 
framtiden. 
  
För att denna del av investeringsprocessen skall utnyttjas maximalt blir det viktigt att 
lärdomarna som dras av det specifika projektet kan användas på ett större plan. Alltså att de 
inte bara används i just den avdelningen som gjorde denna investering eller endast används i 
investeringar som är av samma art. Då risken finns att investeringsprocessens kvalitet blir 
alltför beroende av specifika individer kan stora problem uppstå om dessa individer skulle 
sluta. En viktig del av processen blir därmed att sprida lärdomarna både för att övriga delar av 
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organisationen ska kunna dra nytta av detta men även för att kunskapen ska bevaras inom 
organisationen. För att lärdomarna skall kunna användas i hela organisationen är det enligt 
Crossan, Lane och White (1999) viktigt att ett organisatoriskt lärande skapas. Müllern och 
Östergren (1995, s. 71) menar att ett erfarenhetsmässigt organisatoriskt lärande kan förbättra 
företagets prestationer genom att utvärdera tidigare handlingar. 
  
Organisatoriskt lärande är enligt Heery och Noon (2017) den process där kunskapen som 
individer erhållit delas kollektivt inom organisationen. Detta innebär att kunskapen inte tillhör 
individerna utan istället organisationen. När kunskapen delas kollektivt möjliggörs det för en 
lärande organisation. Crossan, Lane och White (1999) beskriver att denna process av lärande 
först uppstår hos individer. Genom ageranden och verbal kommunikation kan sedan individen 
påverka andra och därmed kan en gemensam förståelse för framtida ageranden och handlingar 
skapas. På detta sätt utvecklas alltså en grupps gemensamma förståelse. Om dessa ageranden 
och handlingar upprepas leder det till institutionalisering och lärande på organisatorisk nivå. 
  
Sammanfattningsvis visar alltså tidigare forskning på att investeringsklimatet har blivit 
hårdare och det ställs allt högre krav på företagens investeringsbeslut (George 2016). Enligt 
Graham och Harvey (2002) har kalkylmetoderna blivit allt mer avancerade för att öka 
kalkylernas träffsäkerhet. Dessa metoder är dock i sig inte tillräckliga för att göra 
investeringskalkylerna helt pålitliga. Pohlman, Santiago och Markel (1988) som undersökte 
hur företag arbetar med kontroll och utvärdering, menar att 68 procent av de undersökta 
företagen lyckades uppnå 90 procentig träffsäkerhet i sina investeringskalkyler och endast 43 
procent uppnådde en 90 procentig träffsäkerhet när det kom till kassaflöden. Utifrån denna 
studie går det alltså att dra slutsatsen att vissa organisationer som arbetar med 
investeringsprocessen är skickligare än andra. Däremot finns det enligt Burns och Walker 
(2009) inga tydliga förklaringar till hur de som är skickliga på att göra investeringar mer 
ingående arbetar med investeringsprocessen men att efterrevisionen spelat en viktig roll för att 
göra investeringarna bättre. Lefley (2016) menar att det framförallt existerar ett gap i 
litteraturen när det kommer till det sista steget i investeringsprocessen, efterrevision. 
Författaren menar att det främsta syftet med efterrevision är organisatoriskt lärande vilket blir 
viktigt för att förbättra framtida investeringar. Detta styrks även av flertalet tidigare 
forskningsartiklar (Azzone och Maccarrone 2001; Smith 1994; Schindler och Eppler 2003). 
Det som dock saknas är rent konkret hur lärandet äger rum och vad som görs i organisationer 
för att skapa organisatoriskt lärande i investeringsprocessen i framtiden. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att, utifrån ett lärandeperspektiv, bidra med förståelse och 
förklaringar till hur organisatoriskt lärande skapas i företag för att förbättra investerings-
processen.  

1.4 Frågeställning 
• Hur och på vilket sätt skapas organisatoriskt lärande i investeringsprocessen? 
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2. Investeringsprocessen och Organisatoriskt lärande 
Inledningsvis beskrivs i detta kapitel hur en ideal investeringsprocess går till samt hur denna kan 
användas för lärande. Därefter presenteras uppsatsens teoretiska ramverk som utgörs av 
organisatoriskt lärande. Slutligen illustreras studiens analysmodell som har sin utgångspunkt i invest-
eringsprocessen och det organisatoriska lärandet. 
	  
2.1 Investeringsprocessen 
Investeringar kan ses som en process där olika uppgifter behöver göras beroende på vart i 
processen företaget befinner sig. Detta kan visualiseras genom att dela upp den i fyra olika 
steg som kan ses som ett ramverk för processen. Stegen benämns som: identifiering, 
utveckling, urval och kontroll/efterrevision. (Mukherjee 1987) 
 

 
Figur 1. En beskrivning av den ideala processen för investeringar (Azzone och Maccarrone 
2001, s.74)  

2.1.1. Identifiering 
Identifiering består av den process som genomgås av företag för att skapa idéer, hur dessa 
presenteras för ledningen, men även huruvida det existerar någon typ av belöningssystem 
eller incitament för idégenerering. Idégenerering är avgörande för företagens fortlevnad och 
det är i detta steg möjligheter för investeringar identifieras. Hur företag skapar idéer kring hur 
kapital skall placeras skiljer sig, där vissa endast gör det när det är nödvändigt, andra 
eftersträvar en kontinuerlig ström av idéer. (Burns och Walker 2009) 

2.1.2. Utveckling 
Det andra steget i processen för investeringar är utveckling. Detta steg innefattar att ta bort de 
idéer som tydligt kan ses som otänkbara och utveckla de idéer som ses som tänkbara. Idéerna 
som organisationerna går vidare med skall i detta steg utvecklas från att vara idéer till att mer 
konkret bli ett projektförslag. Det här steget kan ofta uppfattas som det mest kritiska då både 
urval- och kontrollsteget utgår från datan i utvecklingen av projektförslagen. Utfallet av 
investeringskalkylen beror alltså till stora delar på hur bra kvalitet det är på datan som 
utvecklas här. Denna del av processen innefattar även att ta fram de ekonomiska delarna av 
projekten och göra en estimering av kostnaderna och intäkterna samt det kassaflöde som 
projektet kommer leda till. Det är alltså här de specifika siffrorna tas fram som sedan används 
i själva urvalsprocessen. (Mukherjee 1987) 
  
Tidigare studier på denna del av processen har enligt Burns och Walker (2009) främst 
fokuserat på att öka förståelsen av de prognostiserade kostnaderna och intäkterna i investerin-
gskalkylerna samt estimeringen av kassaflödena. Pruitt and Gitman (1987) kom i sin studie 
fram till att 80 procent av alla högt uppsatta finanschefer överskattade de prognostiserade 
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inkomsterna och samtidigt underskattade de prognostiserade kostnaderna. Detta fick följden 
att det blev felaktigheter i lönsamhetsberäkningarna vilket två tredjedelar av investerarna 
ansågs bero på avsiktliga förvridningar av kostnader och intäkter eller brist på erfarenhet. 
Problemen som uppstod på grund av detta hanterades genom att kassaflödets estimeringar 
värderades till lägre nivåer än det faktiska värdet. För att göra dessa estimationer och 
prognoser mer träffsäkra har många företag utvecklat specifika system för detta. 
  
Enligt Pohlman, Santiago and Markel (1988), som undersökte Fortune 500-bolagen, använde 
85 procent av respondenterna systematiska, standardiserade procedurer och 78 procent 
använde standardiserade formulär och kalkylblad för kassaflödesprognoserna. I samma studie 
kom de även fram till att informationssystem och decision support system spelar en viktig roll 
för utveckling av idéer och för att prognoserna skall bli träffsäkra. 

2.1.3. Urval 
Steget urval innefattar processen av att företag gör en djupgående analys i varje projekt med 
hjälp av olika investeringskalkyler som verktyg för att avgöra vilken investering som skall 
finansieras (Burns och Walker 2009). Urvalsprocessen består av att företaget ska finna den 
investering som är mest lönsam eller den som skapar mest värde. Urvalsprocessen innefattar 
även olika delar vilka är: urvalstekniker, avkastningskrav och fördelning av kapital. 
Urvalstekniker innefattar de olika kalkylmetoder som används för att värdera och jämföra de 
olika investeringsförslagen som läggs fram (Mukherjee 1987). Kalkylmetoderna NPV och 
IRR är de mest populära för detta syfte (Graham och Harvey 2002). 
  
NPV innebär att företaget värderar och jämför hela investeringens in- och utbetalningar till ett 
nuvärde. Detta görs med hjälp av den kalkylränta som valts av företaget. NPVs funktion i 
urvalsprocessen är att jämföra och värdera de olika investeringsförslagens nuvärde och 
selektera det investeringsförslag med högst nuvärde. Kalkylmetoden IRR utgår istället från 
internräntan vilket skiljer sig från kalkylräntan genom att metoden indikerar vad investeringen 
kan ge för årlig avkastning. Kalkylräntan innebär det avkastningskrav ledningen har på 
investeringarna. (Olsson 2012, s. 217) 
  
Avkastningskrav är det minimikrav på kapitalavkastning ledningen eller eventuella investerare 
bestämmer är nödvändigt för att genomföra investeringar. I delprocessen fördelning av kapital 
ingår den avsättning för kapital som företag gör till sina olika avdelningar och projekt. Dessa 
avsättningar kan begränsas av mjuka (internt påtvingade) eller hårda (externt påtvingade) 
faktorer (Burns och Walker 2009). Scapens och Sale (1981) menar att cirka 93 procent av de 
tillfrågade företagsledningarna i deras studie använde internt påtvingade kapitalrestriktioner i 
form av införandet av ett utgiftstak. Detta i syfte att kontrollera och motverka sina 
divisionschefers potentiella vilja att överdriva investeringsmöjligheter och därmed bli 
tilldelade för mycket kapital. 
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2.1.4. Kontroll/Efterrevision 
Det fjärde och sista steget, kontroll/efterrevision, innefattar att företaget jämför hur väl 
förkalkyler stämmer överens med utfallet (Burns och Walker 2009). Mukherjee (1987) men 
även Huikku (2007) menar att detta steg är viktigt då en efterrevision jämför den projekterade 
med den faktiska prestationen. Denna jämförelse är en viktig del av investeringsprocessen då 
den möjliggör för att justera specifika projekt. Med hjälp av en efterrevision kan företag även 
utvärdera hur de hanterat den informationen som använts i kalkyleringen och kunna 
identifiera var avvikelserna har uppstått. Detta är även viktigt för framtida investeringar då det 
kan utvärderas hur modellerna som används för beslut fungerar samt var och hur de kan 
förändras för att öka träffsäkerheten (Huikku 2007). 
  
Kontrollprocessen kan delas upp i tre olika delprocesser vilka är Early PA (Post-Audit), Inter-
mediate PA och Final PA. Early PA utförs under uppstarten av investeringsprojekt. Intermed-
iate PA genomförs under tiden projektet är igång och innefattar att uppföljningar frekvent 
sker för att följa upp hur prestationen ser ut jämfört med budgeten. Denna delprocess kan 
även innebära kontroll av eventuella konsekvenser som uppstått till följd av att man korrigerat 
något till följd av tidigare efterrevisioner. Den sista delen av kontrollprocessen är Final PA 
som utförs när en investerings livscykel är slut eller när restvärdet av investeringen kan ses 
som irrelevant. Denna del av processen kan ses som extra viktig för lärandet i organisationen 
då hela investeringens utfall kan bedömas och utvärderas. (Azzone och Maccarrone 2001) 
	  

 
Figur 2. De olika typerna av efterrevision under en investerings livstid (Azzone och 
Maccarrone 2001, s. 74) 
  
Tidigare forskning inom denna del av processen menar Burns och Walker (2009) främst lagt 
fokus på i hur stor utsträckning kontroll och utvärderingar används. Däremot finns det 
knapphändig forskning gällande hur kontrollen och utvärderingen sker och vad som görs i 
organisationerna när utfallet avviker från prognosen. Myers, Gordon och Hamer (1991) har i 
sin studie undersökt investeringschefer i stora industriföretag och kommit fram till att 76 
procent av respondenterna använder sig utav efterrevision. Dock finns detta inte med som en 
standarddel av investeringsprocessen utan det används mer sporadiskt i de flesta företagen. I 
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samma studie kom de även fram till att användningen av efterrevision varierar beroende på 
vad det är för typ av investering. De investeringar som följs upp mest är expansionsinvester-
ingar följt av ersättningsinvesteringar. Myers, Gordon och Hamer (1991) fann även att företag 
som använder sig utav sofistikerade metoder för efterrevision ökar sin prestation. 
  
Utformningen av ett efterrevisionsystem beror på om syftet med det är lärande eller 
beteendekontroll. Syftar systemet till lärande är det enklare att få målet förverkligat än om det 
används till beteendekontroll där flera svårigheter för en lyckosam implementering har 
bekräftats. Är det lärande som är huvudsyftet bör aktiviteterna som genomförs i efterrevisi-
onen vara mer centraliserade då problemen som finns i olika delar i organisationen och olika 
faser i investeringscykeln kan hanteras mer konceptuellt. Om beteendekontroll istället är det 
grundläggande syftet skall efterrevisionen utföras mer decentraliserat för att förkorta 
beslutsprocesserna och snabbare kunna kontrollera beteendet. Detta sätt att utforma systemet 
på blir ofta betydligt dyrare då fler personer måste involveras och det kan krävas att varje 
avdelning har en egen enhet för efterrevision. Vart efterrevisionen lägger sitt fokus skiljer sig 
också beroende på vad syftet med den är. Vid beteendekontroll läggs mycket fokus under 
investeringens gång och mindre fokus på den så kallade final PA. Är det lärande som är syftet 
läggs istället den största vikten på final PA. (Azzone och Maccarrone 2001) 
  
Schindler och Eppler (2003) argumenterar för att de anställda som arbetar med efterrevision 
bör svara på dessa fem frågor: Vad skulle hända? Vad hände egentligen? Varför förekom det 
skillnader? Vad kan vi lära oss av detta? Vad skall göras annorlunda och av vem? 
  
Enligt Lefley (2016) ansåg 24 procent av respondenterna i sin studie att efterrevisionen 
belyser faktorer som hade varit av signifikans i steget för utveckling. Däremot var det även 
respondenter som menade att information som efterrevisionen bidrog till omöjligen kunde 
varit tillgänglig under utveckling. Den ytterligare information som tillhandahållits i 
efterrevisionen kommer dock vara av nytta i framtida investeringsbeslut, även i de fall där 
informationen inte bidragit med ytterligare kunskap för en specifik investering. De undersökta 
företagen i denna studie genomförde efterrevision i högst utsträckning i lärande syften där 
enligt de själva den mest framträdande faktorn var att det skulle leda till förbättrade 
kapitalinvesteringar i framtiden. 
  
Lefley (2016) argumenterar för att ett ramverk för efterrevision kan bestå av två moment: 
mål/syfte och åtgärder. Med mål/syfte menas att det som vill uppnås med efterrevisionen 
definieras. Vanligtvis är detta antingen kontroll, lärande eller utvärdering. Åtgärder som är det 
andra momentet innefattar vad som konkret skall göras med de svar som efterrevisionen 
resulterar i. Detta kan innefatta hur resultatet skall spridas i organisationen eller hur positiva 
och negativa utfall skall användas som värdefulla underlag för framtida investeringar.  

2.2 Investeringsprocessens behov av organisatoriskt lärande  

Efterrevision, som är investeringsprocessens sista steg är till för att utvärdera och kontrollera 
utfallet av investeringar som är under genomförande eller har genomförts (Mukherjee 1987). 
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Lefley (2016) hävdar att om avvikelser eller andra problem identifieras i investeringens 
efterrevision behöver åtgärder tas för att undvika att samma problem uppstår i framtida 
investeringar. Det är i detta skede som organisationen är i behov av lärande. Enligt Crossan 
och Berdrow (2003) räcker det inte med att individerna som arbetat med detta förstår sig på 
vad som behöver göras utan detta måste ofta godkännas av högre beslutsfattare. Lefley (2016) 
menar att kunskapen som genererats i detta skede måste sprida sig inom organisationen för att 
alla medlemmar skall kunna dra nytta av de idéer eller nya information som producerats i 
efterrevisionen. 
 
Lärandet som skapas med hjälp av efterrevisionen syftar till att bättre förståelse skall skapas 
för dem projekten som investerats i och förbättra beslutsfattandet i framtiden. Ett annat viktigt 
syfte med detta lärande är att de fördelar och nackdelar som inte identifierats i 
utvecklingssteget av investeringen nu identifieras för att i framtida liknande investeringar 
kunna användas som beslutsunderlag. För att förbättra sina investeringar blir alltså ett 
organisatoriskt lärande en nyckelaspekt (Lefley 2016). Williams (2008) kommer i sin studie 
fram till att cirka 63 procent av organisationerna använde sig utav formella processer för 
lärande efter avslutade projekt. Det framkom även att 32 procent av organisationerna har 
avdelningar i syfte att ge stöd till att lärande uppstår genom att sprida lärandet till andra 
avdelningar som kan ha nytta av det i framtiden. 
  
Samtidigt som det organisatoriska lärandet blir viktigt för att skapa förbättringar i 
investeringsprocessen skapar det samtidigt en viss inflexibilitet. Detta då det som 
institutionaliserats inom organisationen är svårt att ändra på. Alltså de förståelserna och 
ageranden som blivit en rutin och en del av strukturen skapar barriärer för att nytt lärande 
skall skapas. (Crossan, Lane och White 1999)  

2.3 Organisatoriskt lärande  

Organisatoriskt lärande handlar om organisationens förmåga att bemöta yttre händelser med 
passande åtgärder. Det uppstår när det uppkommer skillnader mellan det förväntade och det 
faktiska utfallet på omgivningsresponser. Det organisatoriska lärandet kan även förklaras som 
tolkning och responser på ny information som uppkommer. Då det centrala är organisat-
ionens interaktion med omvärlden blir insamlingen av information och tolkningen av denna 
viktig för det organisatoriska lärandet. Lärandet kan också ses som ett viktigt verktyg för 
organisationer för att skapa innovation då lärande ökar denna förmåga. Det handlar även om 
att öka organisationens prestationer genom att arbeta med erfarenheter och utvärdera tidigare 
ageranden (Müllern och Östergren 1995, s.70–71). Enligt Berends och Lammers (2010) är 
organisatoriskt lärande primärt för företags överlevnad, anpassning till förändringar och 
förnyelse. 
  
Organisatoriskt lärande kan beskrivas som den främsta metoden för organisationer att 
förändra sin strategi. Denna förändring i strategi kräver att organisationen utforskar och 
undersöker nya sätt att arbeta samtidigt som den utnyttjar den kunskap som redan finns. 
Organisationen måste hantera den spänning som existerar mellan utforskning av nya 
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möjligheter och utnyttjande av existerande kunskap. Detta är svårhanterligt då båda är 
nödvändiga för organisationsförändring men konkurrerar om begränsade resurser (March 
1991). Crossan, Lane och White (1999) menar att om en strategisk förändring skall ske måste 
den omfatta hela organisationen samtidigt som det tas hänsyn till att den verkar i en 
föränderlig omvärld. 
  
Det organisatoriska lärandet kan ses som ett socialt meningsskapande eftersom lärandet 
uppstår när de tidigare etablerade systemen av föreställningar förändras hos individer inom 
grupper. Tidigare forskning har fokuserat mer på hur en organisation kan främja lärande inom 
organisationer. Mindre fokus har dock lagts på uppkomsten av lärandeprocessen och hur detta 
i sin tur påverkar lärandet. En bakomliggande faktor till uppkomsten av lärande är hur olika 
institutionella förutsättningar påverkar uppkomsten av lärande. Dessa institutionella 
förutsättningar påverkar sedan individernas etablerade föreställningar som befinner sig inom 
dessa institutioner. Författarna exemplifierar dessa institutioner som; lagstiftningar, normativa 
förändringar inom branscher och starka yrkesgrupper som tillsammans formar institutioner 
och föreställningar kring meningsskapande. (Müllern och Östergren 1995, s. 10–11) 
  
Hur organisatoriskt lärande uppstår liknar Crossan, Lane och Whites (1999) “4i-ramverk”. 
Detta då det uppkommer när föreställningar som tidigare varit etablerade förändras genom 
kritik eller nytänkande för att sedan tas över av nya föreställningar. Detta sker på tre olika 
nivåer vilka är; individ, grupp och organisation. Processen av lärande som sträcker sig över 
dessa nivåer kan förklaras med hjälp av ett ramverk som består av; intuition, interpretation, 
integrering och institutionalisering. 

2.3.1 Intuition 
Enligt Crossan, Lane och White (1999) är intuition den första processen i deras ramverk för 
organisatoriskt lärande, här sker lärande på individnivå. Det existerar flera olika definitioner 
för intuition men det som är gemensamt för dem är att det förekommer en identifiering av 
någon typ av mönster. För att skapa förståelse kring hur individer gör bedömningar och lär sig 
när de presenteras med något nytt är det undermedvetna av intresse (Behling och Eckel 1991). 
Crossan, Lane och White (1999) menar därmed att processen intuition är en viktig del i deras 
ramverk för lärande. Intuition leder till implicit kunskap, alltså kunskap som är underförstådd 
och inte behöver förklaras. Individer kan erhålla implicit kunskap utan att verbal kommun-
ikation uppstår, de lär sig istället genom imitation och övning (Akinci och Sadler-Smith 
2018). Nonaka och Takeuchi (1995, se Crossan, Lane och White 1999, s. 527) menar att 
implicit kunskap är den typen av kunskap som inte än blivit uttalad och väntar på att bli 
explicit, uttalad kunskap. 
  
Implicit kunskap kan exemplifieras genom hur schackspelare över tid utvecklar en expertis 
genom tusentals timmar av erfarenhet och egen reflektion kring sina egna ageranden. 
Resultatet av denna erfarenhet innebär att individen numera inte använder sig utav explicit 
kunskap eller djupa analyser av hur denne skall agera, utan det sker naturligt. Detta innebär 
att schackspelaren besitter implicit kunskap som kan delas med mer oerfarna schackspelare 
genom imitation och övning, utan kravet att någon verbal kommunikation äger rum. Över tid 
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kommer de med mindre erfarenhet utvecklas och det som tidigare krävde djup analys och 
bedömning blir istället intuition, där ingen eftertanke krävs utan individen agerar omedelbart. 
	  
När individen nått en viss nivå av expertis kan denne inte längre förklara varför den agerat på 
ett visst sätt. Detta då individen befunnit sig i samma eller liknande situationer flertalet gånger 
och identifierar de olika mönstren utan eftertanke. Det här leder i sin tur till att individen 
känner igen mönstren och hur den skall agera i förhållande till dem, men den medvetenhet 
som en gång styrde är nu borta. Enligt författarna innebär expertis att individer ofta agerar 
omedvetet och därför försvårar processen att föra över expertisen till andra, eftersom det 
innefattar en hög grad av subjektivitet som formats av individuella erfarenheter. (Crossan, 
Lane och White 1999) 
  
Intuitionen hos experter och entreprenörer kan särskiljas, där experterna tillämpar utnyttjande 
av tidigare kunskap och entreprenörerna fokuserar på utforskning av nya möjligheter. Den 
entreprenöriella intuitionen är precis som expertens, undermedveten och icke-verbal. 
(Crossan, Lane och White 1999) 
  
I sin empiriska studie av Canada Post Corporation finner Crossan och Berdrow (2003) stöd 
för att både expertens men även entreprenörens intuition existerar inom organisationen. 
När respondenterna blivit tillfrågade om någon inom organisationen besatt entreprenöriell 
intuition framkom det att en specifik individ var väsentlig i just detta avseende. Denna individ 
fokuserade på utforskande av nya möjligheter i form av att förändra post-verksamhetens 
kommunikation mellan maskiner. Detta ledde till att den tidigare fysiska leveransen av post 
förändrades till en nyare, elektronisk form av leverans. I sin studie finner de även stöd för 
expertens intuition i form av att den nytillsatte Vd:n utnyttjande sina tidigare erfarenheter från 
bilbranschen och applicerade de i sin nya position. Hans tidigare erfarenheter och intuition om 
att det var möjligt att föra över dessa till post-verksamheten visade sig stämma och blev en 
viktig del i företagets utveckling. 

2.3.2 Interpretation 
Interpretation, eller tolkning, sker på både individ- och gruppnivå. Det skiljer sig från 
intuition på det sätt att det som tidigare varit undermedvetet nu genom språk blir medvetet. 
Miljön individen eller gruppen befinner sig i, men även på vilket sätt de erhåller information 
påverkar tolkningen. Språkets precision som utvecklas över tid kommer vara en reflektion av 
den miljö och grupp som individen infunnit sig i, detta i förhållande till de uppgifter som 
individen står inför. Är språket i högre grad preciserat och sofistikerat tyder det på ett tydligt 
samspel mellan uppgiften och individens omgivning. (Crossan, Lane och White 1999) 
  
Crossan, Lane och White (1999) menar att individer uppfattar och tolkar information på olika 
sätt. När processen av tolkning genomgås av en individ utvecklar den kognitiva kartor med 
förståelse för ett område. Beroende på hur komplexa olika personers kognitiva kartor är 
kommer de vara kapabla till att se olika saker. Detta leder till tvetydighet eller olika 
tolkningar av information. Även om kvaliteten på informationen är hög kan det uppstå 
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skillnader i hur individerna uppfattar mening i informationen. En lösning på detta är enligt 
författarna att en grupp av individer tillsammans tolkar informationen för att minska mängden 
skiljaktigheter i tolkningarna. Det som blir av vikt i detta moment är hur väl språket 
utvecklats för att skapa förutsättningar för en homogen förståelse mellan individerna. Denna 
grupptolkning möjliggör för ett mer gemensamt språk vilket leder till meningsskapande och 
när den utvecklade tolkningsprocessen blir etablerad i gruppen leder det senare in på 
integrering. 
  
Crossan och Berdrow (2003) fann i sin studie att tolkningar i Canada Post Corporation 
gällande verksamheten främst baserades på ledningens direktiv. Enligt vissa respondenter var 
verksamheten för komplex och därför undvek de att göra egna tolkningar, de väntade istället 
på att ledningen skulle skapa sig en förståelse. Detta innebar alltså att flera medlemmar inom 
organisationen förlitade sig helt på ledningen, istället för att förlita sig på sina egna kunskaper 
och erfarenheter. 

2.3.3 Integrering 

Det tredje steget i ramverket för lärande är integrering. Medan interpretationen sker genom 
förändringar i individers handlingar och förståelse så sker integreringen istället när ett 
sammanhängande kollektivt beteende utvecklas. För att detta ska utvecklas krävs att en delad 
förståelse bland medlemmarna uppstår. Genom gemensamma konversationer och gemensamt 
agerande mellan medlemmarna skapas en delad förståelse genom att medlemmarna förhandlar 
och anpassar sig utifrån varandra. (Crossan, Lane och White 1999) 
  
Utifrån ett gemensamt utvecklat språk skapas förutsättningar för meningsskapande. Språket 
blir därigenom en grundpelare i samarbetet mellan individerna. Språket är inte bara ett 
hjälpmedel för lärandet utan det hjälper även att bibehålla det som redan lärts in. Detta 
innebär att ett inlärt språkbruk måste utvecklas för att organisationen skall kunna utvecklas. 
Konversationer blir viktiga både för att förmedla den mening som är etablerad men det blir 
ännu viktigare för att kunna utveckla ny mening. För att utveckla gemensamma meningar är 
dialoger ett viktigt verktyg då denna typ av kollektivt tänkande får individerna som ingår i 
dialogen att anpassa sina handlingar så de blir mer homogena. Det är dock viktigt att 
medlemmarna förstår grunden till det kollektiva tänkandet och att de inte bara gör det gruppen 
vill utan att ha en bakgrundsförståelse till detta. Förståelsen är viktig för att komma åt det 
underliggande meningsskapandet och därigenom skapa en stark integrering. (Crossan, Lane 
och White 1999) 
  
Enligt Senge (1990, se Crossan och Berdrow 2003, s. 1098) bör integrering av olika åsikter 
ske genom en öppen process där de berörda individerna alla är deltagande. I fallstudien av 
Canada Post Corporation var detta inte fallet, istället fick de som hade avvikande åsikter från 
ledningen ytterst lite utrymme i diskussionen. Det blev enligt Crossan och Berdrow (2003) 
tydligt att individers inflytande i integreringsprocessen berodde på deras makt och auktoritet. 
Integreringsprocessen i fallföretaget innefattade deltagande av individer men detta gjordes 
främst i syfte att få alla medlemmar i organisationen att acceptera ledningens visioner för nya 
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verksamhetsförändringar. Lyckades inte ledningen övertyga individer fortsatte de att försöka 
övertyga medlemmarna tills de ändrade sig eller lämnade organisationen. 

2.3.4 Institutionalisering 

Institutionalisering som är den fjärde och sista delprocessen baseras på att individer och 
grupper format ett homogent tänkande och agerande. Denna konsensus leder sedan till 
etablerade system, strukturer, strategier och rutiner som hela organisationen efterföljer. 
Institutionalisering skapar lärande på organisatorisk nivå, vilket skiljer sig från individuellt- 
och grupplärande på det sätt att när individer lämnar organisationen kvarstår lärandet som 
skapats. Institutionalisering baseras på feed forward där lärande från nivåerna individ och 
grupp förs över till organisationens olika system, strukturer, strategier och rutiner. I nystartade 
organisationer uppstår inte institutionalisering i samma utsträckning som i äldre. Detta då 
formella processer inte ännu skapats och därför inte kan etablera sig i organisationens system 
och rutiner. I äldre organisationer används formella system för att forma enhetliga ageranden 
hos medlemmarna inom organisationen. (Crossan, Lane och White 1999) 
  
Crossan, Lane och White (1999) hävdar att användningen av ett formellt system där 
organisationens ageranden genererat ett positivt utfall, resulterar i att dessa ageranden nu blir 
en del av organisationens rutiner och därmed institutionaliseras. Författarna hänvisar till 
Simons (1994) diagnostiska system och dess syfte till att upprätthålla de rutiner som genererat 
positiva resultat för att i framtiden kontinuerligt prestera dessa positiva resultat. Det 
diagnostiska systemet är ett formellt ekonomiskt styrsystem där ledningens styrning baseras 
på uppföljningar och återkopplingar på nyckeltal för organisationen och ställs sedan mot de 
mål som satts upp. Identifieras positiva resultat som kan härledas till olika rutiner förstärks 
därmed institutionaliseringen av dessa. 
  
Enligt Crossan, Lane och White (1999) används även Simons (1994) interaktiva styrning 
inom organisationer för att diskutera kring hur framtiden kommer se ut och om några större 
skiljaktigheter kommer uppstå. Simons (1994) menar att denna interaktiva styrning sker 
genom att medarbetare och ledning har möten regelbundet där medarbetarna har en högre 
grad av involvering i beslutsprocessen. Den interaktiva styrningen skapar även bättre 
förutsättningar för intuition, interpretation och integrering där de anställda längre ner i 
hierarkin har högre autonomi och därmed möjlighet att påverka vilket lärande som skapas.  
I den diagnostiska styrningen hämmas de tre bakomliggande processerna för institutiona-
lisering då det skapats en homogen förståelse och en konsensus om vad som är viktigt hos 
ledningen. Detta leder till att möjligheterna för att skapa nya institutioner minskar, samtidigt 
som de redan existerande institutionerna förstärks. Ledningen kommer därmed styra organisa-
tionen utefter dessa system, strukturer, strategier och rutiner där de längre ner i hierarkin 
istället har en lägre grad av autonomi. 
  
Det är omöjligt för det institutionella lärandet att innefatta allt lärande som skapats på individ- 
och gruppnivå. Detta då det tar för lång innan lärandet gått igenom alla processer för att skapa 
lärande på en organisatorisk nivå. Förändringar sker sällan inom organisationer då de 
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etablerade institutionerna är för starka. Det som dock leder till förändring inom organisationer 
och därmed institutionerna är förändringar i dess omgivning där de etablerade institutionerna 
inte längre levererar resultat på samma nivå som tidigare. När diskrepansen blir för stor 
mellan institutionen och dess omgivning måste organisationen förlita sig i större utsträckning 
på lärandet hos individer och grupper för att förändra etablerade system, strukturer, strategier 
och rutiner för att återigen generera positiva resultat. (Crossan, Lane och White 1999) 
  
Till följd av att omgivningen som organisationen befinner sig i ständigt förändras, menar 
Crossan, Lane och White (1999) att organisationen måste hantera den spänning som enligt 
March (1991) existerar mellan utforskning av nya möjligheter och utnyttjande av existerande 
kunskap. Organisationen måste finna en balans där den förlitar sig på, och utnyttjar den redan 
existerande kunskapen, samtidigt som det skapas förutsättningar för nytt lärande genom feed 
forward processen i form av intuition, interpretering och integrering. När processen av 
institutionalisering sker förlitar den sig på feed forward och utforskningen av nya möjligheter. 
När en institution blivit etablerad baseras den på feedback och utnyttjande av redan 
existerande kunskap. 
  
I Crossan och Berdrows (2003) empiriska studie drog de slutsatsen att diskrepansen mellan 
den dåvarande institutionen och dess omgivning blivit för stor. Detta innebar att Canada Post 
Corporation förlitade sig på feed forward processen för att skapa förändringar i deras system, 
strukturer, strategier och rutiner. Ett gemensamt språk som skapar en homogen förståelse är 
förutsättningen för att intuitionen och tolkningarna skall kunna integreras inom organisa-
tionen. Det finns olika tillvägagångssätt att uppnå detta. Ett av dem är att en individ med lågt 
inflytande, men med bra idéer och entreprenöriella intuitioner, samarbetar med en annan 
individ som har mycket inflytande och makt för att få genomslag för sina idéer. Denna 
”visionär” med lågt inflytande och individen med makt skapar tillsammans ett gemensamt 
språk som sedan skapar en homogen förståelse hos grupper med stöd från individens 
inflytande. Om ”visionären” inte lyckas finna en individ med makt måste de arbeta väldigt 
hårt för att skapa ett gemensamt språk genom användandet av exempelvis analogier eller 
metaforer. Lyckas intuitionen tolkas och integreras måste de sedan institutionaliseras för att 
ha en påverkan som sträcker sig över organisationen. För att processen av institutionalisering 
skall påbörjas måste två faktorer tas i åtanke; beslutsfattare och allokering av resurser. Det är i 
förhållande till dessa faktorer ”visionären” har nytta av individen med inflytande och makt. 
Samarbetet underlättar att ”visionärens” idéer får genomslag genom att det därmed är lättare 
att övertyga beslutsfattare och därmed få tillgång till de resurser som är nödvändiga. 
  
När organisatoriskt lärande skiftat till att bli institutionaliserat påverkar det framtida lärande-
processer (Crossan, Lane och White 1999). Ett nytt system som implementerats och institut-
ionaliserats av Canada Post Corporation hade enligt Crossan och Berdrow (2003) inverkan på 
processerna tolkning och integrering. Denna inverkan bestod av ett nytt system skapade en 
plattform som organisationen använde för att kommunicera sina behov och ambitioner till 
leverantörer, anställda och kunder. Kommunikationen skulle underlätta för de anställda att 
skapa tolkningar då deras tolkningar formades av ledningen.  



	   15	  

2.3.5 Organisatoriskt lärande som en dynamisk process 
Det organisatoriska lärandet kan ses som en dynamisk process då lärandet sker över tid och på 
olika nivåer. Lärandet kan även ses som detta då det ständigt skapas spänningar mellan att ta 
till sig nytt lärande (feed forward) och utnyttja den kunskap som redan är inlärd (feedback). 
Processen för feed forward innehåller skapandet av nya idéer och ageranden som strömmar 
från den individuella till grupp och vidare till den organisatoriska nivån. Samtidigt som denna 
process sker går feedback processen i motsatt riktning då det som organisationen redan har 
lärt sig påverkar hur grupper och individer tänker och agerar. (Crossan, Lane och White 1999) 
	  

 
Figur 3. Illustration över organisatoriskt lärande som en dynamisk process (Crossan, Lane 
och White 1999, s. 532) 
  
I dessa processer är det två delar som är speciellt problematiska. I feed forward processen är 
det steget från interpretation till integrering som är det mest problematiska steget då fokuset 
här måste flyttas från det individuella lärandet till att tillsammans utveckla ett lärande i grupp. 
Detta innebär att personliga tankar måste integreras med andras personliga tankar och en 
delad förståelse behöver skapas bland gruppmedlemmarna. Existerande föreställningar som 
redan finns i gruppen måste därmed förändras vilket innebär flera utmaningar. Bland annat 
måste individerna vara kapabla till att kommunicera sina egna kognitiva kartor, med hjälp av 
ord och handlingar. Detta är inte alltid enkelt då mycket av kunskapen och förståelsen kan 
vara svår att förmedla. Lyckas individer med att förmedla sina kognitiva kartor blir nästa 
utmaning att kartan skall tolkas kollektivt. Gruppen behöver tolka och ta åt sig denna 



	   16	  

kognitiva karta på ett liknande sätt för att handlandet skall bli homogent. (Crossan, Lane och 
White 1999) 
  
Den andra problematiska delen är interaktionen i feedback-processen mellan institutional-
iseringen och intuitionen. Crossan, Lane och White (1999) menar att institutionaliseringen 
kan förstöra möjligheter till intuition i organisationen då en hög grad av institutionalisering 
formar individerna i organisationen på ett visst sätt. Språket och logiken i organisationen har 
formats för ett visst kollektivt tankesätt vilket skapar fysiska och kognitiva hinder för 
förändringar. Enligt Berends och Lammers (2010) är redan institutionaliserade logiker, 
användningar av metaforer och kommunikationsstrukturer hinder för inlärande och 
utvecklingen av organisatoriskt lärande. För att dessa hinder skall kunna övervinnas blir det 
viktigt att den institutionella ordningen tillåter intuitiva tankar och handlingar. För att detta 
skall bli möjligt är det av central betydelse att organisationen och systemen som finns inom 
den utformas på ett sätt att feed forward processen inte begränsas för mycket (Crossan, Lane 
och White 1999). 
  
Skall ett helt nytt lärande implementeras fullt ut i en organisation krävs det att feed forward 
processen från individen och gruppen blir institutionaliserad i organisationen. Att utnyttja det 
som redan lärts in är en feedback-loop av det som blivit institutionaliserat till grupper och 
individer. För att detta skall fungera i en omvärld som hela tiden förändras behöver det finnas 
system som skapar en spänning mellan dessa två processer. Alltså att företagens system och 
processer är institutionaliserade på det sättet att nytt tänkande och nya handlingar fångas upp 
för att organisationen inte skall fastna i en process som enbart handlar om feedback. Samtidigt 
kan inte feedback processen begränsas för mycket då det grundläggande arbetet måste 
genomföras och det finns inte alltid resurser till att satsa på nya saker hela tiden. (Crossan, 
Lane och White 1999) 
  
Berends och Lammers (2010) menar att företag, förutom Crossan, Lane och Whites (1999) 4i-
ramverk, i det organisatoriska lärandet även behöver inkludera tidsaspekter. Med detta menas 
att lärandet endast kan uppstå inom vissa tidsramar där ett begränsat tidsutrymme finns för att 
lärandeprocessen ska kunna institutionaliseras inom organisationen. Hur långt detta 
tidsutrymme för institutionalisering är kan bero på hur lång tid beslutfattarna, det vill säga de 
med makt, tillåter processen för att institutionalisera ett tänkande eller handlande pågå. Det 
kan även bero på den föränderliga omvärlden där nytt lärande snabbt kan bli gammalt och inte 
längre vara aktuellt. Tidsaspekten kan även påverka institutionaliseringen på det sättet att 
införandet behöver ske vid rätt tidpunkt. Alltså att företag vid detta tillfälle har tillräckligt 
med resurser för att kunna institutionalisera nya tänkanden och handlanden.  

2.3.6 Analysmodell 
Utifrån den ideala investeringsprocessen, samt den teori som innefattar organisatoriskt 
lärande har en analysmodell utformats (se figur 4 på nästa sida). Denna modell behandlar hur 
investeringsprocessen kan leda till lärande och hur detta lärande påverkar framtida 
investeringsprocesser. 
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	  Figur	  4.	  Analysmodell	  

Mer specifikt analyseras företagen genom att investeringsprocessens olika delar kartläggs. I 
modellen är investeringsprocessen på en organisatorisk nivå då den består av olika etablerade 
system, strukturer, strategier och rutiner som används för att genomföra investeringar i organ-
isationen. Utifrån investeringsprocessen identifierar sedan individer med sin implicita 
kunskap problem som i sin tur skapar intuitioner kring potentiella förbättringar. Det är 
individen själv som gör denna tolkning av vad i processen som anses vara problematiskt. 
Beroende på dennes subjektiva uppfattningar av olika mönster i investeringsprocessen kan 
den sedan tolka och utveckla sin implicita intuition till att bli explicit som därefter kan leda 
till interpretation, integrering och eventuellt institutionalisering. Denna process, som initieras 
hos individen, kan ses som en feed forward process vilket möjliggör för företag att kunna 
ändra sitt sätt att tänka och handla på. När något väl institutionaliseras används en feedback 
process där handlandet och tänkandet som institutionaliserats implementeras i investerings-
processen. Detta kan ses som en cykel där feed forward- och feedback processerna hela tiden 
påverkar men även begränsas av varandra. Genom att empiriskt bevisa hur denna cykel av 
lärande går till i dagens företag kan vi bidra med ökad förståelse och förklaringar till om 
organisatoriskt lärande skapas i investeringsprocessen och i så fall hur och på vilket sätt detta 
sker. Genom att sedan utifrån det empiriska materialet placera in de viktigaste faktorerna som 
länkar samman modellens olika delar kan vi förklara och illustrera lärandet som skapas i 
investeringsprocessen. 
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3. Metod 
Detta avsnitt presenterar studiens praktiska tillvägagångssätt. Inledningsvis beskrivs undersöknings-
strategin samt tillvägagångssättet för litteratursökning. Därefter presenteras studiens undersöknings-
metod och analysmetod. Kapitlet avslutas med en reflektion kring studiens trovärdighet och äkthet och 
slutligen en reflektion av de metodologiska val som gjorts. 
 

3.1 Undersökningsstrategi  

Då frågeställningen är utformad på ett sådant sätt som kräver samtal med individer där de 
delar med sig av sina erfarenheter kring investeringsprocessen valdes en kvalitativ 
undersökningsstrategi för att kunna besvara frågeställningen. Denna strategi användes även i 
syfte att kunna identifiera hur individerna i organisationerna mer djupgående uppfattar hur 
investeringsprocessen går till och hur den förändras. Detta är i enlighet med Jacobsen (2017, 
s. 98) och Erickson (2012, s. 1451) som menar att strategin skall baseras på studiens problem.  
	  
Den kvalitativa metoden var användbar då olika subjektiva förståelser var av intresse att 
identifiera. Denna metod lämpar sig till studien som genomförts i förhållande till Crossan, 
Lane och Whites (1999) 4i-ramverk där individer och grupper formar subjektiva förståelser 
för att skapa mening inom organisationen. Det som även var av intresse för studien var att 
kunna förstå och förklara huruvida organisatoriskt lärande ägt rum eller inte. För att 
möjliggöra detta var det av vikt att även se till hur investeringsprocessen sett ut i organis-
ationen historiskt. Erickson (2012, s. 1451) menar att en kvalitativ undersökningsmetod är 
passande då det är av intresse att identifiera och förstå förändringar över tid.  
	  
Då studiens syfte är att förstå och förklara hur organisatoriskt lärande skapas i investerings-
processen blev det viktigt att respondenternas egna reflektioner, erfarenheter, upplevelser och 
uppfattningar framkom. Enligt Ahrne och Svensson (2015) är insamling med hjälp av 
kvalitativ metod det mest lämpliga tillvägagångssättet när intervjuer ska genomföras där 
utrymme för egna reflektioner behövs. För att kunna skapa förståelse och förklaringar kring 
hur och om detta uppkom har empirin samlats in genom intervjuer med 13 personer på tio 
olika företag. Mer kvantitativa insamlingsmetoder hade kunnat tillämpats men vi ansåg att 
intervjuer var det mest lämpliga sättet då investeringsprocessen och lärandet i organisationer 
är komplexa vilket kräver att mer utförliga reflektioner och svar från respondenterna. 
	  
Insamlingsmetoden som utgår från ett brett urval användes i studien i syfte att skapa en bred 
förståelse kring hur organisatoriskt lärande skapas i investeringsprocessen inom organi-
sationer. Flick (2014, s. 177) menar att det går att grunda sin undersökning på två olika sätt, 
genom djup eller bredd. En bred undersökning används i syfte att förstå och förklara 
variationen mellan flera olika företag, istället för att skapa en djupare förståelse kring ett. 
Genom att använda oss utav detta breda urval skapades möjligheter att se skillnader mellan 
företagens processer och därmed kunde vi skapa en bättre förståelse kring vad som skiljer de 
företag som lyckas skapa organisatoriskt lärande och vad de som inte lyckas gör för fel. Detta 
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urval möjliggjorde även att identifiera vilka liknande aktiviteter som görs i företag för att 
skapa lärande.  
 
Vi är medvetna om att vi istället hade kunnat använda oss utav en fallstudie där flera personer 
på samma företag hade fått dela med sig av sina erfarenheter och synsätt, vilket hade kunnat 
ge en djupare förståelse om vårt forskningsproblem. Detta hade dock krävt att vi intervjuade 
både de som sitter med själva investeringsprocessen men även de som har mer övergripande 
ansvar och fattar beslut kring denna. Den typen av fallstudie hade på ett djupare plan kunnat 
förklara hur de olika stegen för organisatoriskt lärande går till i företag. Att göra detta hade 
varit komplicerat då de som ofta sitter och tar beslut över hur själva investeringsprocessen 
mer grundligt ska gå till är styrelsemedlemmar och Vd:ar på företag. Denna data hade varit 
svår att komma åt då så högt uppsatta personer på stora företag inte är lätta att komma i 
kontakt med. Nackdelen med denna typ av fallstudie, som hade blivit djupare, hade varit att 
generaliserbarheten hade minskat. Till följd av den svåråtkomliga empiriska datan i en 
fallstudie samt att vi ansåg att generaliserbarheten och möjligheten till jämförelser mellan 
företagen var viktiga faktorer valdes därmed en studie där flera olika företag undersöktes. 
	  
De personer som intervjuades på företagen hade samtliga en stor överblick över investerings-
processen. Även om alla inte hade totalt inflytande över vad som institutionaliserades, då 
detta ofta kom från högre uppsatta personer, så hade de ändå en stor inblick i hur allt 
fungerade. Detta gjorde att de kunde förklara hur investeringsprocessen går till och hur läran-
det uppstår i organisationen.  

3.2 Litteratursökning 

I denna studies sökning av litteratur identifierades tidigt begreppen organisatoriskt lärande 
och investeringsprocessen. Dessa ansågs viktiga för studiens problemområde som sedan lade 
grunden för ett antal nyckelord. Dessa nyckelord som sedan användes för att söka 
forskningsartiklar inom området var; Capital budgeting, Capital investment, Capital 
investment process, Organizational learning, Organizational learning framework och 4i- 
framework. För att utnyttja dessa nyckelord i studien gjordes sökningar i databaserna Primo 
och Google Scholar i syfte att täcka den aktuella forskningen som fanns. Där fann vi både 
böcker och forskningsartiklar inom det aktuella området som vi sedan satte oss in i. För att 
urskilja relevant litteratur lästes först titlar och abstracts för den litteratur som vi fick fram av 
litteratursökningen. Utifrån dessa identifierades litteratur som kunde vara väsentlig för studien 
(Bryman och Bell 2015, s.128). Efter att ha funnit den litteratur som ansågs vara betydelsefull 
för studien lästes den igenom på ett systematiskt sätt där anteckningar fördes om de viktiga 
delarna. Dessa anteckningar gicks sedan igenom och det diskuterades vilka specifika delar 
som var lämpliga för denna studie. Dessa användes sedan till att konstruera studiens 
problemområde, frågeställning och teoretiska referensram.  
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3.3 Undersökningsmetod 
3.3.1 Urval 
Urvalet av respondenter i denna studie utgick från följande tre steg: 1. Skaffa en fullständig 
överblick över alla tänkbara företag som skulle kunna undersökas om det fanns obegränsat 
med resurser. 2. Ange i detalj inkluderings- och exkluderingskriterier 3. Välja vilka kriterier 
som urvalet av respondenterna ska utgå från (Jacobsen 2017, s. 119-120). 
	  
För att få fullständig överblick över alla tänkbara respondenter utgick vi från frågeställningen; 
“Hur och på vilket sätt skapas organisatoriskt lärande i investeringsprocessen?”. Utifrån 
denna frågeställning kom vi fram till att egentligen alla företag är aktuella då alla gör någon 
typ av investeringar. För att minska den möjliga populationen och för att problemområdet 
skulle kunna besvaras använde vi sedan inkluderings och exkluderings-kriterier för att 
definiera de som var aktuella och de som var inaktuella. Då studiens problemområde till stora 
delar utgår från lärande och hur det organisatoriska lärandet skapas ansåg vi att ett 
inkluderingskriterie är att det ska finnas flera personer inom organisationen som arbetar med 
investeringsprocessen. Därmed blev exkluderingskriteriet företag som inte har flera personer 
som arbetar med detta. Att vi valde det här som inkluderingskriterie grundade sig i att för att 
organisatoriskt lärande ska uppstå i investeringsprocessen krävs det att flera arbetar med 
detta. Om det bara är en individ som arbetar med investeringar skulle det vara svårt att påvisa 
att organisatorisk lärande uppstått då det egentligen kanske bara är individuellt lärande. Med 
utgångspunkt i att detta ansåg vi att det krävdes större företag för att flera personer ska arbeta 
med investeringsprocessen. Därmed drog vi en gräns på att företagen måste omsätta minst 
500 miljoner kronor per år. 
	  
Av den populationen som valts ut behövde sedan ytterligare kriterier skapas. Då vi i studien 
ville ha ett så brett urval som möjligt valdes ett bredd- och variationsurval. Detta innebär 
enligt Jacobsen (2017, s.120) att respondenter väljs ut från olika grupper av populationen för 
att en bredd ska uppstå. I denna studie har en viss bredd och variation uppnåtts. Urvalet 
innefattar både tillverkande- och tjänsteföretag och storleken på företagen varierar. Bransch-
erna som företagen verkar i varierar också, dock hade vi här önskat att ytterligare branscher 
funnits med i urvalet. Cirka 80 företag med stor variation vad gäller branschtillhörighet 
kontaktades. Det var dock svårt att få tag på personer som hade stor inblick i investerings-
processen vilket fick följden att bredden och variationen inte blev lika stor som önskats.  
	  
Utifrån studiens inkludering- och exkluderingskriterier har följande respondenter valts ut:  

1. Financial Controller - Produkttillverkare 
2. Business Controller - Logistikföretag 
3. Manager Corporate Planning & Control - Rederi 
4. Senior Business Controller - Industriföretag 
5. VP Group CIO - IT-företag 
6. Business Controller - Verkstadsföretag 
7. Group Controller - Byggföretag 
8. Corporate Controller & Investment Controller - Fordonstillverkare 
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9. CFO & Projektledare - Energiföretag 
10. Finance & IT Manager - Papperstillverkare 

3.3.2 Operationalisering och intervjuguide 
När respondenter till studien valts ut var nästa steg att utforma intervjufrågor som kunde 
hjälpa oss att besvara undersökningens frågeställningar. En intervjuguide kan utformas som 
en lista över de områden som intervjun ska täcka och beröra (Bryman och Bell 2015, s.482-
483). Den intervjuguide som skapades till studien utgick från undersökningens teoretiska 
referensram då detta gav en bra grund till vad tidigare forskning visat på samt vad studiens 
problemområde behövde för att kunna besvaras. Intervjufrågorna utgick därmed både från hur 
processen kring investeringar ser ut men även hur det i organisationer skapas lärande för att 
göra investeringarna bättre. Intervjuguiden har delats upp i sex olika teman där de två första 
behandlar investeringsprocessen. Det andra temat här, som är efterrevision, fick mycket 
utrymme i intervjuguiden då det är denna del av investeringsprocessen som syftar till lärande. 
Resterande teman i intervjuguiden skapades utifrån teorin om organisatoriskt lärande och den 
analysmodell som skapats. Alltså behandlade den: intuition, interpretering, integrering och 
institutionalisering. Hur dessa frågor ställdes var viktigt att tänka på då de inte fick vara av 
ledande karaktär då detta hade kunnat påverka respondenterna och begränsat deras svar 
(Bryman och Bell 2015, s.482-483).  
 
Det var viktigt för oss att respondenterna skulle känna sig trygga med att lämna ut sina 
uppgifter och upplevelser till oss (Jacobsen 2017, s. 103-106). För att vi som intervjuare 
skulle bygga upp detta förtroende så bra som möjligt förklarades innan intervjun startade 
anledningen till att studien genomfördes och vad intervjuerna skulle användas till. Detta i 
syfte att respondenterna skulle förstå att uppgifterna inte kommer användas till annat än 
undersökningen. Vi nämnde därmed ingenting inledningsvis om lärande eller organisatoriskt 
lärande i syfte att respondenten inte skulle påverkas. Vi förklarade även för dem att de har 
möjlighet att vara anonyma om de vill för att få dem att känna sig mer bekväma. När sedan 
intervjun började ställdes allmänna frågor som “Förklara om dig själv och din roll?” och 
“Skulle du kunna beskriva lite övergripande hur investeringsprocessen ser ut?”, för att 
respondenten inte skulle få uppfattningar om vad vi tyckte var viktigt (Jacobsen 2017, s. 103-
106). 

3.3.3 Semistrukturerad intervju 
Intervjuerna som genomfördes utgick från ett semistrukturerat förhållningssätt. Vi hade 
istället kunnat använda oss utav strukturerade eller ostrukturerade intervjuer. Vi valde dock 
den semistrukturerade intervjumetoden eftersom vi ville ge respondenterna möjligheten att 
tänka fritt. Samtidigt var vi måna om att det fanns en viss struktur i intervjuerna för 
respondenterna skulle hålla sig till de teman som var väsentliga för studien (Mason 2002, 
s.62). Att denna metod användes möjliggjorde en dialog mellan oss som intervjuare och 
respondenterna där respondenterna kunde prata relativt fritt om ämnet vilket möjliggjorde för 
att deras tankar och erfarenheter fick utrymme. Samtidigt kunde vi som intervjupersoner styra 
intervjun på ett sådant sätt att den höll sig inom intervjuguidens teman. Då intervjuerna inte 
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var helt strukturerade framkom inte alltid samma typer av svar på alla frågorna där vissa svar 
kunde vara helt annorlunda än vad vi tänkt oss. Detta gjorde att det även uppkom en hel del 
oväntade uppfattningar och erfarenheter som var av intresse för studien. 
	  
Intervjufrågorna formades utifrån investeringsprocessen men även studiens teoretiska 
ramverk. I praktiken ställdes inte alla frågor som intervjuguiden innehöll. Istället ställdes 
följdfrågor i förhållande till respondenternas svar och anpassade frågorna till vem vi pratade 
med, beroende på verksamheten och deras titel. Det säkerställdes däremot att vi fick svar på 
de frågor som var kritiska för studien.  

3.3.4 Intervjumetod 
Valet av intervjumetod baseras i denna studie på vad som passar bäst för denna specifika 
studie. Då intresset låg i att undersöka vad den enskilda personen säger och hur den enskilde 
meningsbestämmer och tolkar olika fenomen användes den individuella intervjun som 
intervjumetod. Detta innebar att vi som undersökare talade med respondenterna i form av en 
vanlig dialog och detta skapade vår empiriska data i form av ord, meningar och berättelser 
(Jacobsen 2017, s.98). 
	  
För att genomföra dessa individuella intervjuer kontaktades de utvalda respondenterna och 
möten med dem bokades in. Ett par dagar innan intervjuerna genomfördes skickades en kort 
sammanfattning till respondenterna med de övergripande teman som intervjuerna skulle 
behandla. Detta kan ha påverkat intervjuerna då respondenterna kan ha fått en uppfattning om 
vad vi ville ha för respons. Vi valde dock att göra detta ändå då vi ville ge respondenterna 
chansen att förbereda sig i syfte att intervjun sedan skulle ge så mycket som möjligt.  
	  
På tre av de tio företagen som intervjuades deltog två personer istället för en. Detta möjlig-
gjorde att vi i dessa företag, som är stora, kunde få en ännu bättre bild av hur lärandet skapas i 
organisationerna. Då dessa personer satt på lite olika avdelningar och hade hand om lite olika 
delar av investeringsprocessen gjorde detta att vi kunde se ännu tydligare hur de arbetar och 
vi fick en större inblick i organisationerna då det var från två olika personers synvinklar. Detta 
kan ha påverkat resultaten något då vi i vissa hänseenden fick mer inblick i dessa företag än i 
andra men samtidigt gjorde detta att vi fick ut bra information vilket kan anses styrka 
resultaten. Detta ökar även trovärdigheten för den information som respondenterna lämnade i 
dessa företag då två källor bekräftade samma sak. 
	  
Samtliga intervjuer genomfördes utifrån samma metodologiska grundtänk där utgångspunkten 
var samma intervjuguide. Intervjuerna skiljde sig dock på det sättet att vissa av dem genom-
fördes på plats på företaget som undersöktes medan andra intervjuer skedde via telefon. Fem 
intervjuer var på företaget, tre var telefonintervjuer och två intervjuer genomfördes via Skype. 
Syftet med att föra dessa två intervjuerna via Skype var att få dem att efterlikna en face-to-
face intervju så mycket som möjligt då vi i dessa fall inte hade möjlighet att ta oss till deras 
kontor. Att tre intervjuer utfördes via telefon berodde på ett långt geografiskt avstånd och att 
respondenterna hellre ville föra intervjun via telefon än Skype.  
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Intervjuerna som skedde face-to-face skedde på respondenternas arbetsplatser i specifika 
konferensrum. Detta för att respondenterna skulle känna sig trygga och för att inte några 
större störningsmoment skulle uppstå som kunde påverka svaren. Jacobsen (2017, s.102) 
hävdar att kontexten som intervjuerna genomförs i kan påverka intervjuns kvalité. För att 
respondenten inte ska ge tillgjorda svar blir det viktigt att tänka på var intervjun äger rum 
någonstans och att den sker i en naturlig miljö. Med naturlig miljö menas att det är en plats 
där respondenten känner sig hemma.  
	  
Vid de intervjuer som skedde via telefon eller Skype hade vi inte samma möjlighet att 
påverka den miljön som respondenterna befann sig i. Men för att det inte skulle uppstå några 
störningsmoment bokade vi in intervjuerna lång tid i förväg så att respondenterna hade tid att 
planera var de skulle befinna sig under intervjun samt själva bestämma var de kände sig 
bekväma någonstans. För att inga störningsmoment skulle uppstå från vår sida bokades 
seminarierum till varje telefonintervju vilket fungerade bra då inga ljud eller andra 
oegentligheter påverkade intervjuerna. 
	  
Fördelar med att vi genomförde vissa av intervjuerna via Skype och telefon var att det blev 
både billigare och mer tidseffektivt att göra på detta sätt då inga större fysiska förflyttningar 
krävdes. Telefonintervjuer minskar även risken att respondenten påverkas av intervjuaren och 
att svaren därmed snedvrids. Att känsliga frågor kan vara lättare att både ställa och svara på är 
en annan fördel. Nackdelar med detta sätt att göra intervjuer på är exempelvis att det inte går 
att urskilja kroppsspråk och ansiktsuttryck samt att det blir svårare att skapa ett förtroende 
(Bryman och Bell 2015, s.494-95). För att telefonintervjuerna, trots dess nackdelar, skulle ge 
oss likvärdig data som vid de direkta intervjuerna valde vi att lägga lite extra tid på att fråga 
allmänt om personens bakgrund och tidigare upplevelser. Detta för att hinna bygga upp ett 
förtroende innan mer ingående intervjuteman började diskuteras. Skype-intervjuerna genom-
fördes i princip på samma sätt som intervjuerna som var face-to-face, detta då vi ansåg att 
förhållandena som intervjuerna ägde rum i var likartade.   
	  
Samtliga intervjuer spelades in i syfte att få med allting som respondenterna sade vilket 
möjliggjorde för en djupare och mer detaljerad analys. Detta ansågs som särskilt viktigt 
eftersom vi genomförde semistrukturerade intervjuer där en intervjuguide används som 
utgångspunkt. Vi som intervjuare kunde därmed fokusera på att följa upp och ställa rätt 
följdfrågor till respondenten istället för att lägga fokus på att anteckna (Bryman och Bell 2015 
s.489-490). Att spela in intervjuerna kan dock ha inneburit att respondenten bekymrade sig 
över att detta material skulle arkiveras och därmed inte öppnade sig helt och hållet. För att 
respondenterna skulle våga öppna sig ändå försäkrade vi dem att de fick vara helt anonyma 
om de ville och att intervjun inte skulle användas i annat syfte än till uppsatsen.  
 
Efter att intervjuerna genomförts transkriberades de i syfte att förenkla analysprocessen. 
Genom att transkribera datan skapades förutsättningar för en noggrann analys då de viktiga 
delarna kunde läsas flera gånger.  
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3.3.5 Bearbetning av empiri 
Det empiriska materialet som intervjuerna resulterade i sammanfattades i ett empiriavsnitt. 
Utifrån de intervjuer vi hade förstod vi att steg 1 i investeringsprocessen, alltså “identifiering” 
inte berördes av de personer som vi intervjuade. De flesta företag har en speciell del av 
organisationen för detta steg och de controllers och andra personer som vi pratade med om 
investeringsprocessen hade inte så mycket med själva identifieringen att göra. Då studien är 
mer inriktad på de ekonomiska delarna av investeringsprocessen och inte hur idéerna 
identifieras valde vi att bortse från detta steg i empiri och analys. Identifieringssteget är dock 
fortfarande kvar i teoriavsnittet då det kan vara till nytta för läsaren att skapa sig en förståelse 
för hela investeringsprocessen.  
	  
En sammanfattning av det empiriska materialet gjordes genom att läsa igenom transkri-
beringarna och ta med de delar som var viktiga för studien. De delar som ansågs vara viktiga 
för studien klassificerades utifrån “Investeringsprocessen” och “Lärande” i syfte att sortera 
upp materialet som samlats in för att leda läsaren och förenkla analysen. I detta avsnitt 
delades materialet upp utifrån varje undersökt företag. Anledningen till detta var att företagen 
i vissa hänseenden var utformade på unika sätt och vi ansåg därmed att viktiga resultat kunde 
åskådliggöras på ett bättre sätt med denna uppdelning. I slutet av varje företagsbeskrivning 
gjordes ytterligare en klassificering av det empiriska materialet utifrån Crossan, Lane och 
Whites (1999) teoretiska begrepp, intuition, interpretation, integrering och institutional-
isering. Syftet med klassificeringen i förhållande till de teoretiska begreppen var att på ett 
kondenserat sätt identifiera och presentera hur det empiriska materialet är sammankopplat till 
teorin, företag för företag. Denna klassificering och koppling till de teoretiska begreppen 
baseras på en innehållsanalys som förklaras vidare i avsnitt “3.4 Analysmetod”. 
	  
I syfte att öka tillförlitligheten i vår studie skickades även det sammanfattade empiriska 
materialet ut till alla respondenter för att bekräfta om vi uppfattat det de sagt på ett korrekt 
sätt eller om vi behövde göra korrigeringar. För att öka läsvänligheten kondenserades detta 
sedan till en sammanfattande tabell där varje företags investeringsprocess och metoder för 
lärande åskådliggjordes. 

3.4 Analysmetod 

När empirin sammanfattats lästes detta igenom för att få en överblick över vad som sagts. 
Därefter gjordes en innehållsanalys för att strukturera upp och göra en kategorisering utifrån 
Crossan, Lane och Whites (1999) teoretiska begrepp men även Mukherjees (1987) ram för 
den ideala investeringsprocessen. För att urskilja de viktiga delarna i det empiriska materialet 
användes en kvalitativ innehållsanalys då detta möjliggjorde subjektiva tolkningar kring 
innehållet i den insamlade datan. Dessa tolkningar utgick från ett antal kategorier som skapats 
genom studiens analysmodell (Hsieh och Shannon 2005). 
	  
Denna studie använder sig utav metoden riktad innehållsanalys, vilket enligt Hsieh och 
Shannon (2005) lämpar sig när tidigare forskning på området är bristande eller kräver 
ytterligare undersökningar på fenomenet. Det huvudsakliga målet med denna metod är alltså 
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att bekräfta eller utöka redan existerande forskning. Riktad innehållsanalys ansågs vara 
passande för denna studie då vi ämnade utöka forskningen inom organisatoriskt lärande.  
	  
Innehållsanalysen genomfördes genom att den empiriska datan noggrant lästes igenom och 
där de meningsbyggnader som var relevanta för studiens problemområde markerades. Dessa 
markerade meningsenheter användes för att koda det respondenterna uttryckt. Kodning vid en 
riktad innehållsanalys utgår enligt Hsieh och Shannon (2005) från koder som är definierade 
före och under dataanalysen och de är utvecklade utifrån teorin. Kodningen i studien 
genomfördes på det sättet att meningsenheterna som valts ut och markerats systematiskt 
kodades utifrån det teoretiska ramverket och analysmodellen. Koderna som användes var 
“investeringsprocessen”, “intuition”, “interpretation”, “integrering” och “institutionalisering”.  
	  
I analysavsnittet analyserades sedan det som framkommit i den första kategoriseringen som 
gjorts i empirin, alltså “investeringsprocessen”. Därefter analyseras den andra klassificeringen 
av empirin där vi identifierat de delar av det empiriska materialet som går att koppla till det 
teoretiska ramverket. Den andra delen som analyseras är alltså det empiriska material som går 
under rubrikerna för “Lärande” och “Intuition till Institutionalisering”. Här analyserades 
likheter och skillnader utifrån de olika företagens investerings- och lärandeprocess samt 
utifrån teorin. I den sista delen av detta avsnitt analyserades sedan företagen utifrån teorin och 
genom att dela upp dem i de som lyckats skapa systematiserad institutionalisering och de som 
inte lyckats med detta. 
 
Företag Intuition Interpretering Integrering/Institutionalisering 

Produkttillverkaren Adam beskriver hur  
en person ur hans  
controller-team  
identifierade att  
valutan var svårhanterlig  
vid investeringar.  
Individen ansåg att man  
borde använda sig utav  
en standardvaluta för att  
kunna härleda 
avvikelser i 
uppföljningarna på ett  
bättre sätt och skapa en  
högre grad av förståelse  
bland dem som arbetar  
med det. 

Han presenterade 
förslaget 
för sitt team som 
diskuterade  
det sinsemellan 
under en längre 
period 

Därefter togs förslaget upp i  
ledningsgruppen som sedan  
implementerade förslaget  
genom att kommunicera ut det till alla 
berörda. Nu används  
arbetssättet i alla investerings- 
processer i hela organisationen. 

Figur 5. Exempel på den genomförda riktade innehållsanalysen.  
	  
En sammanställning av analysen gjordes sedan i en analysmodell där gemensamma faktorer 
byggts in för att åskådliggöra hur länkarna ser ut mellan de olika delarna i lärandeprocessen. 
Modellen illustrerar både vad som är gemensamt för de som lyckas och de som inte lyckas 
skapa organisatoriskt lärande. Slutligen visar modellen hur investeringsprocessen kopplas 
samman med processen för lärande och hur detta verkar som ett kretslopp. Denna 
sammanställning gjordes för att på ett tydligt sätt visa hur lärandeprocessen går till i 
skapandet av organisatoriskt lärande. 
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3.5 Trovärdighet och äkthet 

Guba och Lincoln (1994, s. 114) menar att två bedömningskriterier existerar för att värdera 
kvaliteten på en studie, dessa består av trovärdighet och äkthet. Inom de två kriterierna finns 
delkriterier som måste uppfyllas för att uppnå en högre grad av trovärdighet och äkthet. 
Trovärdighet innehåller delkriterierna tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirm-
ering.  
	  
I syfte att öka tillförlitligheten i denna studie har vi på ett tydligt och trovärdigt sätt försökt 
beskriva den sociala verklighet som respondenterna befinner sig i (Guba och Lincoln 1994, s. 
114; Bryman och Bell 2013, s. 403). Genom att efter intervjuerna skicka ut det empiriska 
resultatet till respondenterna har vi låtit de tal del av det som skrivits. Därmed har de kunnat 
antingen bekräfta att vi uppfattat deras sociala verklighet korrekt eller komma med 
justeringar. På detta sätt har vi alltså säkerställt att vi på ett korrekt sätt illustrerat deras 
sociala verklighet. I de fall där det uppstått missförstånd har ändringar gjorts utefter 
respondenternas instruktion. För att tillförlitligheten skulle stärkas ytterligare har hänsyn hela 
tiden tagits till studiens öppenhet (Jacobsen 2017, s. 160). Detta innebär att vi genomgående 
varit öppna och tydliga i våra beskrivningar av de metodval som gjorts och att vi som 
undersökningspersoner reflekterat kring hur vi kan ha påverkat våra resultat.  
	  
Det andra delkriteriet för trovärdighet är överförbarhet. Detta innebär enligt Guba och Lincoln 
(1994, s. 114) i hur stor utsträckning som resultaten från en studie kan generaliseras på andra 
enheter än de som har undersökts. Hur väl dessa resultat går att generalisera beror enligt 
Jacobsen (2017 s.154) på antalet enheter studien undersökt samt hur dessa enheter har valts 
ut. Hur många enheter som valts ut påverkar sannolikheten för att det går att generalisera 
resultaten. Vilka enheter som väljs ut påverkar generaliserbarheten då vissa enheter är bättre 
eller sämre för ändamålet och undersöks företag som liknar varandra kan det bli svårt att 
överföra resultatet från dessa till andra enheter. I denna studie valdes tio stycken företag ut. 
Dessa företag är verksamma i olika branscher och storleken på företagen skilde sig åt. 
Anledningen till att vi valde ut företag från olika branscher var för att skapa en representativ 
bredd och variation för att kunna förstå hur det organisatoriska lärandet skapas i investerings-
processen.  
	  
För att uppfylla det tredje delkriteriet pålitlighet har vi som genomfört studien försökt att 
tydligt beskriva tillvägagångssättet och presentera alla delmoment i studien. Detta gjordes i 
syfte att alla val och resonemang skulle göras tillgängliga för läsarna. Genom detta ges 
möjlighet för läsaren att på bästa möjliga sätt granska och komma med förslag på 
förbättringar av studien (Guba och Lincoln 1994, se Bryman och Bell 2013, s. 405). Vi har 
framförallt använt oss av vår handledare, bisittare och våra medstudenter som “granskare” 
under tiden studien genomförts. De har bidragit med frågor och krävt tydliggöranden i olika 
delar av texten. Detta är något som kan anses ha påverkat pålitligheten positivt. 
	  
Det sista delkriteriet för att uppnå trovärdighet är konfirmering (Guba och Lincoln 1994, s. 
114). Bryman och Bell (2015 s.405) menar att detta främst handlar om att det ska säkerställas 
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att författarna agerat i god tro. För att kunna konfirmera måste författarna alltså säkerställa att 
de inte låtit sina egna personliga värderingar och teoretiska inriktning påverka resultaten från 
studien. För att våra egna värderingar inte skulle påverka resultaten valde vi att hela tiden 
ställa öppna frågor till respondenterna. Vi valde även att använda oss utav en tydlig analys-
metod där tillvägagångssättet för kategoriseringarna i innehållsanalysen tydligt beskrivs. 
Bedömningskriteriet äkthet har försökt uppnås genom att ständigt arbeta aktivt med att skapa 
en rättvisande bild av verkligheten för de individer som deltagit i studien (Bryman och Bell 
2015 s.405-406). Ett tillvägagångssätt som använts i detta syfte var att en respondent-
validering gjordes. Detta möjliggjorde för respondenterna att själva intyga att det vi skrivit i 
ord i studien skapat en rättvisande bild av det de sagt i intervjuerna och hur det fungerar i 
företaget. 

3.6 Metodreflektion 

Studiens undersökningsstrategi är alltså utformat utifrån en kvalitativ ansats. Att istället 
använda en kvantitativ ansats hade ökat generaliserbarheten och förbättrat möjligheten till att 
dra mer konkreta slutsatser över hela populationen då urvalet med denna metod hade blivit 
större. Men som tidigare nämnt menar vi att investeringsprocessen och hur lärande skapas 
inom den är så pass komplex att vi anser den kvalitativa ansatsen vara mer passande. 
Nyttjandet av den kvalitativa ansatsen har kritiserats för att resultaten baseras på subjektivitet  
(Bryman och Bell 2013, s. 416, Kneale och Santy 1999). I studien har denna subjektivitet 
försökt undvikas i så hög utsträckning som möjligt. Detta bland annat genom att försöka 
uppnå en hög grad av transparens i vårt arbetssätt för att tydliggöra precis hur vi gjort från 
början till slut. Genom detta vill vi att läsarna skall vara medvetna om hur vi arbetat och var i 
studien subjektiva inslag inträffat, exempelvis i innehållsanalysen.   
	  
Att vi valde att göra ett bredd- och variationsurval kan ha påverkat våra slutsatser. Detta 
gjorde att investeringsprocessen i vissa hänseenden var olika, hade vi istället utgått från att 
göra en djupare studie i en bransch hade vi förmodligen fått mer liknande svar kring denna 
process. Vi har dock valt att göra ett bredd- och variationsurval för att försöka påvisa hur och 
på vilket sätt organisatoriskt lärande uppstår i organisationer som på många plan ser olika ut. 
På grund av detta valdes även tio specifika företag ut istället för att göra en fallstudie. En 
fallstudie som hade blivit djupare hade kunnat skapa mer trovärdiga resultat på ett företag då 
fler personer hade undersökts och fått skildra sin verklighet om ämnet.  
 
Vi är medvetna om att då vi bara undersöker en eller två personer på företagen blir studien 
beroende på hur just de uppfattar verkligheten. Respondenterna kan ha försökt få företagen att 
framstå som mer mottagliga för förändringar än vad de faktiskt är. Vi upplever dock att 
personerna var ärliga och transparenta i sina svar. I många fall uppvisades även de datasystem 
som används samt exempel på vad som konkret skett i organisationen för att styrka deras 
berättelser. 
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4. Empiri och Kategorisering  
	  
I detta kapitel presenteras en sammanfattning av de tio intervjuer som genomförts för studien samt en 
kategorisering av denna empiri. Varje företag presenteras var för sig. Företagens empiriska resultat 
delas upp utefter intervjuguidens två huvudsakliga teman: Investeringsprocessen och Lärande. 
Samtliga företags empiriska presentationer avslutas med en kategorisering av företagens lärande-
process, utifrån lärandeprocessens fyra begrepp. 
	  

4.1 Presentation av respondenter 

I tabellen nedan presenteras de respondenter som deltagit i studien. Respondenternas och 
företagens riktiga namn har bytts ut för att bibehålla den anonymitet som utlovats. 
 
Tabell 1. Översikt av respondenter som intervjuats. 

 

 

4.2 Adam på Produkttillverkaren 
Bakgrund 
Adam har arbetat på Produkttillverkaren i 16 år. Idag är Adams befattning financial controller 
vilket han varit i två år. Adam beskriver att hans uppdrag är att samla in information till 
investeringar och följa upp utfallen av dessa.  
 
Investeringsprocessen 
Vad gäller investeringsprocessen i detta företag utvecklas investeringsidéerna som genererats 
genom att förslag presenteras där hur mycket intäkter som investeringen kommer generera 
och vad det kommer kosta inkluderas. När ett färdigt förslag tagits fram tas det uppåt i 
hierarkin efter en tydlig struktur där det beroende på investeringens storlek tas upp till olika 
nivåer. Respondenten säger att de främsta metoderna för att välja vilka investeringar som ska 
genomföras är Payback-metoden och TARR (Time Adjusted Rate of Return). Payback 

Respondent Befattning Företag Tid på företaget 

Adam Financial Controller Produkttillverkare 16 år 

Bengt Business Controller Logistikföretag 17 år 

Carl Manager Corporate Planning & Control Rederi 18 år 

Daniela Senior Business Controller Industriföretag 23 år 

Erik VP Group CIO IT-företag 4 år 

Glenn & Gun Business Controllers Verkstadsföretag 6år & 7år 

Hans Gruppchef Controlling Byggföretag 6år 

Ivar & Igor Group Controller & Investment Controller Fordonstillverkare 18år & 2år 

Frank & Folke CFO & Projektledare Energiföretag 18år & 34år 

Julia Finance IT Manager Papperstillverkare 16 år 
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används vid nästan alla investeringar medan TARR används emellanåt. Vad gäller efter-
revisioner berättar respondenten att detta sker när det är investeringar på nya produkter och 
vid investeringar på fabrikerna.  
	  
“Tar vi utvecklingen av nya produkter så följer de hela tiden slaviskt vad vi har sagt att det 
ska bli. Ser det ut som att det kommer kosta mer än vad man trott lyfter man upp det till rätt 
ort. I dessa investeringar håller man i stort sett minutiös kontroll på hur mycket det blir” 
	  
Respondenten berättar att det under investeringens gång främst är kostnaderna som följs upp. 
När produkten sedan har kommit ut på marknaden görs en totalavstämning ganska tidigt i 
produktens liv. Detta sker oftast knappt ett år efter att investeringen genomförts och här 
försöker de summera ihop och se vad som gått bra och vad som gått sämre. Någon 
totalrevision efter produktens livslängd, som är 7-10 år, görs inte alls. Adam förklarar att 
anledningen till detta är att det är väldigt svårt att göra en revision så många år efter att 
investeringen gjordes. I fabrikerna görs egna utvärderingar och de är enligt Adam resultat-
strukturerade i deras arbetssätt och följer upp sina investeringar kontinuerligt i syfte att 
effektivisera produktionen.  
	  
Lärande 
För att göra sina investeringsprocesser bättre beskriver Adam att de använder sig av 
uppföljningar av flera investeringar. Dessa uppföljningar används främst i syfte att kontrollera 
utfallen men märker de att utfallet indikerar större avvikelser, positiva eller negativa kan det 
leda till åtgärder. En analys görs då av vad som gått snett och personerna som gjort 
investeringen får då stå till svars. Denna analys förklarar Adam skapar förutsättningar för att 
investeringar av liknande karaktär i framtiden kan beräknas på ett bättre sätt. Han förklarar 
också att de kan dra lärdomar av detta för att de i framtiden skall kunna investera effektivare.  
	  
Idéerna för hur investeringsprocessen kan förbättras uppstår på flera delar i organisationen 
förklarar Adam. Utvärderingarna är ett viktigt verktyg för att detta ska kunna ske. För att 
dessa idéer skall tas vidare finns tydliga strukturer för hur de kan gå tillväga. Framförallt tas 
idéerna upp vid möten där medarbetarna har möjlighet att framföra dem och är det bra och 
relevanta idéer införs de ibland. Mindre förändringar sker ofta men större förändringar 
beskrivs vara svåra att implementera i hela organisationen till följd av företagets storlek och 
starka strukturer. För att andra delar av organisationen ska dra nytta av idéer och erfarenheter 
som uppstått i en viss del av organisationen beskriver Adam det som att detta sker med hjälp 
av kommunikation. Inom de olika enheterna finns det en överordnad controller. Exempelvis 
har tillverkningscontrollern hand om alla fabriker. Denna har en viktig uppgift att samordna 
och hjälper de olika delarna av enheten att dra nytta av varandras erfarenheter. 
	  
“Om det exempelvis har gått snett i en fabrik, ser controllern till att man inom hela 
”finansskråt” pratar om det, och man drar lärdomar av det för att man inte skall göra det 
igen, någon annanstans.” 
	  
Det finns även formella kvartalsmöten där enheternas controllers och styrelsen kan komma 
upp med förbättringsåtgärder till investeringsprocessen. Spontana möten och ett controller-
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nätverk för alla investmentcontrollers är andra metoder som används för att dra nytta av 
varandras erfarenheter.  
	  
Ett exempel på hur lärande har skapats inom organisationen är när företaget införde ett helt 
nytt sätt att hantera valutor i investeringsprocessen. Adam beskriver hur en person ur hans 
controllerteam identifierade att valutan var svårhanterlig vid investeringar. Individen ansåg att 
de borde använda sig utav en standardvaluta för att kunna härleda avvikelser i uppföljning-
arna på ett bättre sätt och skapa en högre grad av förståelse bland de som arbetar med det. 
Han presenterade förslaget för sitt team som diskuterade det sinsemellan under en längre 
period. Därefter togs förslaget upp i ledningsgruppen som sedan implementerade förslaget 
genom att kommunicera ut det till alla berörda. Nu används arbetssättet i alla investerings-
processer för hela organisationen.  
	  
Intuition till Institutionalisering 
Intuitioner till lärande i investeringsprocessen för Produkttillverkaren uppstår alltså ofta till 
följd av de löpande uppföljningarna och efterrevisionerna som sker. När avvikelser eller andra 
resultat identifieras i dessa kan detta leda till åtgärder. Dessa intuitioner uppkommer främst 
bland de som arbetar med uppföljningar av olika slag men kan även uppkomma i andra delar 
av organisationen. Interpretationen sker främst genom kommunikation och möten i olika 
former. Spontana möten och ett controllernätverk för investeringscontrollers används också 
för att diskutera tankar och åtgärder. För att delad förståelse ska skapas på gruppnivå används 
möten där intuitioner interpreteras och om flera i denna grupp anser tanken eller åtgärden vara 
bra kan detta integreras i gruppen. För att sprida lärande i organisationen och institutionalisera 
de tankar och åtgärder som integrerats i grupper inom Produkttillverkaren handlar mycket om 
kommunikation. Genom controllernätverket kommunicerar de olika avdelningarna och 
enheternas controllers deras kunskaper vidare till andra controllers i andra delar av 
organisationen. Ledningsgruppen och de formella kvartalsmötena för enheternas controllers 
och styrelsen är också viktiga forum för institutionaliseringen av nya kunskaper. Detta då 
representanter från organisationens olika delar finns med där och det som bestäms där kan 
spridas inom hela organisationen. Är det större åtgärder kan detta dock vara svårt att 
institutionalisera på grund av företagets strukturer och storlek. 

4.3 Bengt på Logistikföretaget 

Bakgrund 
Bengt har sedan 17 år tillbaka arbetat på Logistikföretaget som business controller. Hans 
främsta arbetsuppgifter är uppföljning av verksamheten och rapportering till ledning, styrelse 
och ägare. Han har det övergripande ansvaret över investeringsprocessen. 
	  
Investeringsprocessen 
Företaget vet lång tid i förväg vilka investeringar som ska göras och därför tas det 
välgrundade beslut när det kommer till vilken som ska implementeras. Eftersom de vill göra 
de investeringar som är bäst för företaget används NPV och IRR som jämförelseverktyg där 
de hela tiden jämför leasingkostnader med inköpskostnader och ombyggnationskostnader. 
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Uppföljningarna av investeringarna görs i företagets månadsrapportering och då är det främst 
resursförbrukningen som följs upp. Efterkalkyler görs dock inte varje månad men det skall 
vara specificerat i beslutsunderlaget för varje investering vid vilken tidpunkt efterkalkylen 
skall göras. I efterkalkylen följs de parametrar som fanns i förkalkylen upp och utfallet 
analyseras utefter de förutbestämda parametrarna. Dessa beräkningar görs när investeringen 
är genomförd och de har kunnat sett effekterna av den. Efterkalkylerna görs främst på central 
nivå och rapporteras till ledning och i vissa fall styrelsen. Utfallet av dessa påverkar även 
mycket hur företaget arbetar med detta. Är kalkylerna träffsäkra minskar kravet från styrelsen 
på uppföljningarna men avviker de mycket leder det till krav på ökad rapportering. Bengt 
menar att det finns fyra syften med att göra efterkalkyler: kontrollera kostnader, resultat-
mätning, tillgodose ledningens krav på uppföljning och slutligen lärande. 
	  
“Ett syfte är att lära oss för framtiden, hur vi kan kalkylera bättre. Om det finns brister i våra 
sätt att kalkylera, något vi behöver tänka på eller att en större samordning behövs för att 
kunna få en högre träffsäkerhet.” 
	  
Lärande 
Idéerna för hur investeringsprocessen kan förbättras uppkommer till stora delar till följd av 
efterkalkylerna förklarar respondenten. Genom att se vart avvikelserna finns någonstans och 
genom noggranna uppföljningar kan förbättringsåtgärder identifieras. Det finns sedan tydliga 
kommunikationsvägar där controllers för informationen och förslagen vidare uppåt i 
hierarkin. Dessa förslag kommer sedan till Bengt som har möjlighet att implementera detta. 
För att sprida saker i organisationen vidare används bland annat löpande utbyte mellan 
controllers. De har en tät kommunikation dagligen vilket enligt Bengt underlättas av att de 
arbetar nära varandra. Är det större saker som uppkommer diskuteras detta på möten som sker 
varannan vecka där alla controllers samlas. 
	  
Bengt beskriver att Logistikföretaget främst använder sig utav tre olika system för att 
förbättra investeringsprocessen. Det första systemet är att de har en “investeringskommitté” 
där de diskuterar och för en dialog kring framtida investeringar där de förslag som läggs fram 
prövas och bedöms av medlemmarna. Dessa individer är representanter från de olika 
enheterna som berörs av investeringar. Detta kan ses som en typ av kontroll men även som ett 
system där alla berörda från olika delar i verksamheten får säga sitt och komma med 
synpunkter på hur investeringarna kan förbättras. 
	  
Det andra systemet förklarar Bengt är möten och internutbildningar vars syfte är att de ska 
lära sig av varandra. Det tredje systemet som används beskrivs som en databas där anställdas 
erfarenheter kring investeringsprocessen samlas. I databasen dokumenteras underlaget till alla 
investeringar och deras efterkalkyl. 
	  
“Man kan här se vad man hade räknat med vid tidigare tillfällen, om man exempelvis räknat 
på en hög underhållskostnad tidigare vet man sedan när man tittar på efterkalkylen att så här 
dyrt blir det inte. Då blir nästa kalkyl mer baserad på verklighet än estimat och 
bedömningar.” 
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Här finns även inlagt de förutsättningarna som gällde när investeringen genomfördes. Detta 
möjliggör för att personerna som arbetar med detta hela tiden systematiskt kan förbättra sin 
kunskap men även hela investeringsprocessen genom att ta del av alla andras erfarenheter. 
	  
Intuition till Institutionalisering 
Intuitionen i denna process för Logistikföretaget uppkommer alltså främst till följd av de 
uppföljningar som görs. Genom noggranna uppföljningar där avvikelser identifieras skapas 
nya idéer för hur delar av denna process kan göras bättre. Interpreteringen sker genom de 
tydliga kommunikationsvägar som finns inom organisationen. Den täta dagliga kommuni-
kationen mellan de som arbetar med investeringsprocessen möjliggör för att de intuitioner 
som framkommer kan diskuteras och tolkas av medlemmarna inom organisationen. Företagets 
internutbildningar och möten används också för interpretering. 
	  
Integreringen av nya kunskaper sker också främst genom att de tankar och åtgärder som 
diskuteras i den täta dagliga kommunikationen tas upp på möten där alla controller samlas och 
där de skapar en delad förståelse. Förutom detta är även “investeringskommittén” viktig då de 
diskuterar nya kunskaper. Institutionaliseringen av nya kunskaper inom Logistikföretaget sker 
främst via den databas där de anställdas erfarenheter kring investeringsprocessen samlas. 
Denna databas blir ett viktigt verktyg för institutionalisering då förutsättningarna för alla 
investeringar och analyserna av uppföljningarna återfinns där. Genom detta skapas ett lärande 
som alla inom investeringsprocessen har nytta av och använder vid framtida investeringar. 
Förutom detta är investeringskommittén en viktig del för att sprida kunskapen inom organisat-
ionen då beslut fattas här kring investeringsprocessen. 

4.4 Carl på Rederiet  

Bakgrund 
Carl har arbetat på Rederiet i 18 år och hans befattning är manager corporate planning and 
control. Detta innebär att han är ansvarig över hela koncernens process för ekonomiplanering. 
Han ansvarar även för hela koncernens investerings- och uppföljningsprocess. 
	  
Investeringsprocessen 
Carl beskriver att det grundläggande för alla investeringar är att de genomgår ett tydligt 
uppstrukturerat “äskandesystem”. Där fylls det i uppgifter om anledningen till att investeri-
ngen skall göras samt vilka effekter den kommer ge. Vem som helst i organisationen kan via 
detta system göra en investeringsförfrågan. Beroende på investeringsförslagens storlek har de 
även en hierarkisk godkännandeprocess där det krävs en eller flera “signaturer” för att 
genomföra det. Kalkylmetoderna som används är Payback och NPV. Carl förklarar att de 
även skall projicera resultaträkningen utefter investeringen för att se vilka konsekvenser den 
kommer få på de närmsta åren.  
	  
När en investering sedan har valts ut för att göras förklarar respondenten att det hela tiden 
sker en löpande uppföljning av de lite större investeringarna, exempelvis när en ny färjelinje 
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köpts. Är det större avvikelser som uppstår försöker de ringa in vad anledningen är och gör en 
analys kring varför intäkterna har ökat eller minskat mer än förväntat eller varför det har skett 
en oförutsedd kostnadsförändring. Vad gäller de investeringar som inte är lika omfattande 
görs slumpartade stickprov där efterkalkyler skall göras av den som äskade pengar eller någon 
i dennes närhet som kan göra detta. Syftet med detta förklarar Carl är att främst kontrollera att 
det gett resultat men samtidigt att signalera till organisationen att uppföljningar görs av deras 
prestationer. 
	  
Lärande 
En stor förbättring som skett i investeringsprocessen sedan en längre tid tillbaka är att hela 
processen blivit väldigt systembaserad. Carl beskriver detta som väldigt tydligt då de som är 
med i investeringsprocessen vet precis vilka kanaler som skall användas och vilka som skall 
göra exakt vad. Systemet som funnits länge i företaget utgör egentligen basen för investeri-
ngsprocessen. Det är främst de informella system som omgärdar detta system som ständigt 
förändras. 
	  
Förutom detta uppkommer förbättringar inom investeringsprocessen i huvudsak med hjälp av 
två metoder. Den ena består av att företaget utvecklat en “checklista” som enligt Carl 
utvecklats till följd av att de historiskt sett i kalkylerna trott på för höga intäkter och inte 
lyckats identifiera alla kostnadstyper. Checklistan har utformats av de som arbetar med 
investeringar. Carl menar att den innehåller allt som måste tänkas på inför ett investerings-
förslag. När det dyker upp nya avvikelser eller viktiga saker att tänka på läggs detta till i 
listan. De vars uppgift det är att fylla på checklistan förmedlar sina tidigare och nya 
erfarenheter till de som arbetar med investeringar inom organisationen. Respondenten 
förklarar att det andra sättet som förbättringar i denna process skapas på är genom en specifik 
avdelning vars ansvar är att arbeta med framtida tonnage, planer, linjenät osv. Denna 
avdelning sitter med i alla de lite större investeringarna. Inom denna avdelningen samlas 
erfarenheter från tidigare investeringar och hur de har gått och därmed lär de sig vad som kan 
göras bättre vid kommande investeringar. Det är även denna avdelning som arbetar mycket 
med den tidigare nämnda “Checklistan”. 
	  
“Deras uppgift är att hålla ihop det och sedan tillsammans med de delar av organisationen 
som blir påverkade av ett projekt diskutera möjliga handlingsalternativ. Det är ju den 
avdelningen som håller i processen så kunskapen byggs ju främst upp där” 
	  
Intuition till Institutionalisering 
Intuitionerna i Rederiet uppkommer alltså främst hos de som arbetar med investerings-
processen och när de får nya idéer baseras de oftast på tidigare erfarenheter. Även hos den 
specifika avdelningen som sitter med i alla investeringar uppkommer främst erfarenhets-
baserade intuitioner. Interpretationen i Rederiet sker genom att de som arbetar inom den 
avdelningen som är med i samtliga investeringar diskuterar tankar och möjliga åtgärdsförslag 
både inom avdelningen och i de investeringsprojekt som berörs. Checklistan utvecklas också 
främst inom denna avdelning och förslagen och tankarna på vad som ska vara med på listan 
diskuteras. Integreringen av nya kunskaper sker främst med hjälp av de personer som är med i 
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investeringarna och den avdelning vars uppgifter är att samordna allting. När nya saker 
uppkommer diskuteras dessa och anses det vara av relevans kan det integreras i de grupper 
som håller på med berörd sak. Institutionaliseringen sker sedan via den specifika avdelningen 
och den checklista som företaget har. I både den specifika avdelningen och checklistan samlas 
mycket kunskaper kring investeringar och de hjälper till att sprida denna mellan olika 
funktioner och olika investeringar.  

4.5 Daniela på Industriföretaget 

Bakgrund  
Daniela har arbetat på Industriföretaget sedan 1995. Hon har haft många olika roller men 
jobbar just nu som senior business controller. Hennes arbetsuppgifter är att ansvara för 
gruppens investeringar, strategiska plan och lönsamhetsanalyser på ett affärsområde. 
	  
Investeringsprocessen 
Samtliga investeringar går igenom ett datasystem där det finns tydliga riktlinjer för vad som 
skall finnas med i ansökan och hur processen för godkännande ser ut. Daniela berättar att IRR 
och NPV är de primära kalkylmetoderna som används för lönsamhetsbedömningar. 
Industriföretaget gör efterkalkyler och uppföljningar på alla investeringar som överstiger 50 
miljoner kronor. De investeringar som inte är så stora görs inte lika systematiserade upp-
följningar på utan då väljs vissa specifika projekt ut. Uppföljningarna sker när de kan se 
effekterna av investeringarna vilket brukar vara cirka ett år efter implementering. Dessa går 
till på det sättet att bra och dåliga saker med investeringen identifieras och effekterna av den 
analyseras. Sedan får dessa resultat presenteras vid ett så kallat “group investment” möte där 
effekterna och problemen diskuteras. Syftet med att göra dessa efterkalkyler och 
utvärderingar är att kontrollera om investeringen gav önskad effekt men även att organisatio-
nen skall lära sig inför framtiden. 
 
Lärande 
För att förbättra investeringsprocessen i Industriföretaget förklarar respondenten att detta 
främst sker ute i de olika affärsområdena. Inom dessa finns det en processansvarig som är 
ansvarig över alla nya investeringar. Det är denna person som till stor del håller ihop allt då 
han är med i alla projekt redan från start till slut. På det sättet kan denna person guida de som 
arbetar med investeringsprocessen för just detta affärsområde. Då denna person agerar som ett 
nav för affärsområdet samlas mycket erfarenhetsmässig kunskap hos denne. För att sprida 
denna kunskap vidare i organisationen har inte Industriföretaget något systematiskt tillvä-
gagångssätt. På frågan om kunskaperna som skapas i de olika affärsområdena kring 
investeringsprocessen sprids vidare i organisationen svarar Daniela: 
	  
“Nej, det är lite svagt. Vi sitter lite på våra hörn där varje organisation jobbar för sig. Det 
finns säkert jättemycket man skulle kunna lära sig av varandra om man gjorde det. Det är 
inte så lätt även om det skulle gynna alla om man gjorde detta på ett mer strukturerat sätt.” 
	  
Daniela förklarar sedan att uppföljningarna som görs ibland får dem att försöka förbättra sina 
processer. Ett exempel på detta är när de vid en stor investering fick problem med en 
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leverantör. Utifrån den utvärderingen som gjordes av det projektet konstaterades att mer 
underlag behövs och fler kontrollfrågor behöver ställas till leverantörer innan det beslutas om 
att de får utföra ett uppdrag. Detta gav konsekvensen att de nu blivit mer noggranna vid 
framtida investeringar. Men detta har inte systematiseras i någon nedskriven process utan 
Daniela menar att det mer är erfarenhetsbaserad kunskap och inte sprids vidare i 
organisationen på ett strukturerat sätt. Enligt Daniela dokumenteras alla större investeringar 
dock i en databas där möjligheter finns att gå in och titta på tidigare investeringar men detta 
används inte i så stor utsträckning då dessa större investeringar ofta är rätt olika. 
	  
Daniela förklarar att den nytillsatte ekonomichefen har försökt använda sig utav sina tidigare 
erfarenheter från andra företag i syfte att förbättra investeringsprocessen. Detta genom att 
förändra klassificeringssystemet i äskandeprocessen. Många i organisationen tycker att 
förslaget han har är relevant och bra och det har diskuterats under en längre tid. Förslaget har 
dock fortfarande inte implementerats. Daniela menar att investeringsprocessen i stort sett 
likadan ut sedan 1999 och det har därför skapat svårigheter i att göra större förändringar.  
	  
Intuition till Institutionalisering 
Intuitionen uppkommer främst ute i de olika affärsområdena där enhetens processansvariga 
samlar in idéer eller själv kommer med idéer som baseras på tidigare erfarenheter. Det sker 
även att uppföljningarna eller efterrevisionerna leder till att intuitioner framkommer. 
Interpretationen av de intuitioner som uppkommit sker i första hand genom kommunikation 
med den processansvariga. Då denna person är navet för investeringsprocessen inom enheten 
sitter den på mycket erfarenheter och kan därmed hjälpa de som kom på idéen att tolka och 
diskutera om det är genomförbart eller inte. Är det istället intuitioner som uppkommit under 
de uppföljningar som gjorts, alltså de över 50 miljoner kronor, så är det främst vid “group 
investment” möten som dessa diskuteras. Integreringen sker oftast ute på de olika enheterna 
genom diskussioner med den processansvariga. Anser både den och övriga berörda att tanken 
eller åtgärden är bra försöker de integrera det. Utifrån de uppföljningar som görs på högre 
nivå är det främst vid “group investment”-möten som beslut om integrering tas. Att integrera 
större nya tillvägagångssätt för investeringsprocessen inom denna organisation verkar dock 
vara svårt ibland vilket exempelvis visar sig genom att ekonomichefen har svårt att få sin nya 
idé implementerad. Industriföretaget lyckas inte institutionalisera nya kunskaper till följd av 
sin trögrörlighet och starka struktur inom investeringsprocessen. De flesta kunskaperna 
fastnar inom de olika enheterna och sprids aldrig vidare till andra enheter. 

4.6 Erik på IT-Företaget 

Bakgrund  
Erik har arbetat på IT-företaget i fyra år och hans befattning är vice president och CIO för 
koncernen. Han arbetar med investeringsprocessen och allt som har med IT att göra. 
 
Investeringsprocessen 
Efter att en investeringsidé tagits fram kollar de om den är i linje med affärsstrategin och är 
den det görs en förstudie vars syfte är att generera en analys för att kunna bedöma om det är 
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en bra investering eller inte. I denna förstudie görs även en NPV- och paybackberäkning för 
att utgöra om investeringen är lönsam. Därefter tas ett beslut av IT-rådet, som är det högst 
beslutande organet i koncernen, om investeringen skall få genomföras. Beslutar detta råd att 
det skall genomföras så tillsätts pengar och investeringen startar. Erik berättar att det löpande 
sker uppföljning av investeringar under hela implementeringen där kostnaderna jämförs mot 
budget. Uppstår större avvikelser under investeringens gång stoppas det i syfte att analysera 
vad som gått fel och vilka åtgärder som bör tas. Någon ren efterkalkyl där det mäts om 
investeringens effekter slagit in och hur lönsam den blev görs dock nästan aldrig. Detta beror 
enligt Erik på den höga personalomsättning som existerar inom ledningen. 
	  
Lärande 
På IT-företaget sker förbättringar i investeringsprocessen främst genom deras “Project 
Management Office” (PMO) som är med i både startupen, förstudien och stängningen av 
projekten. Denna del av organisationen samlar mycket erfarenheter och lärdomar. Ett exempel 
på detta är när det i de löpande uppföljningarna identifieras större avvikelser. I dessa fall har 
PMO och CIO ansvar för att analysera vad som är fel och vad som kan göras bättre. Ibland 
blir det så att denna typen av investeringar blockeras och därför inte får göras igen. Denna 
blockering kommuniceras främst via möten. Det ligger även på CIO och PMO att ansvara för 
samordningen av de investeringar som gjorts i de olika länder som koncernen är aktiv i. Detta 
möjliggör i den utsträckning det går att “återanvända” investeringar som gjorts i exempelvis 
Sverige för att sedan implementera de i Österrike.  
	  
Erik berättar att den största förändringen i investeringsprocessen som skett under hans år på 
företaget är att han själv utvecklat ett databaserat investeringssystem. Respondenten identi-
fierade att det saknades ett metodstöd för investeringar. Det identifierades även att 
värderingar och möjligheter till genomförande var subjektivt baserade på vilken individ som 
ville genomföra investeringarna. Ingenting i investeringsprocessen var särskilt samordnat och 
det var även svårt för Erik och de övriga högt uppsatta individerna att få en överblick. Erik 
använde då sina erfarenheter från tidigare företag där ett databaserat investeringssystem 
använts för att för tre år sedan implementera detta i IT-företaget. Efter att ha rådgjort med 
kollegor och sedan presenterat det för “IT-board” togs beslutet att utveckla ett system. Detta 
har nu implementerats i hela koncernen och har förbättrat investeringsprocessen.  
	  
“Alla försökte springa runt själva och få det de ville genom personliga kontakter. Jag såg 
detta, tog hjälp av personer för att utveckla ett system som nu blivit obligatoriskt för alla 
inom koncernen. Det fina med detta system är att man kan se om man har exempelvis tio 
miljoner kronor så kan man få en mycket bättre diskussion kring vad man skall använda de 
till då man får en bättre överblick av vilka alternativ som finns.” 
	  
Detta system har även möjliggjort för personer som sitter längre ner i hierarkin att få en större 
överblick av hur investeringsprocessen går till och tydliga kommunikationsvägar samt en 
struktur kring vem i organisationen som skall göra vad har skapats. 
	  
Intuition till Institutionalisering 
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Många av intuitionerna uppstår hos PMO då de är med i vissa viktiga delar av samtliga 
investeringar och tidigare erfarenheter är ofta grunden till dessa intuitioner. Utöver detta 
uppkommer intuitioner också i de uppföljningar och analyser som CIO och PMO tillsammans 
sitter med. Interpretationen inom IT-företaget sker främst inom olika mötesstrukturer där 
bland annat PMO och CIO för diskussioner kring vad som gått fel och vilka åtgärder som 
implementeras men även diskutera potentiella förbättringsförslag. IT-företagets integrering av 
nya kunskaper för investeringsprocessen sker i huvudsak i samband med de möten som 
används för interpretering där det även beslutas om dess integrering. Institutionaliseringen 
sker sedan i huvudsak genom att PMO och CIO via möten eller via andra typer av samordning 
kommunicerar ut det nya lärandet och därigenom får alla delar av organisationen att ta del av 
den nya kunskapen.  

4.7 Glenn och Gun på Verkstadsföretaget 

Bakgrund 
Glenn har arbetat på Verkstadsföretaget sedan 2012 som business controller. Glenns ansvars-
område är teknikutvecklingsprojekt och även de datasystem som används vid investerings-
ansökningar. Gun har varit på företaget sedan 2011 och är även hon business controller, hon 
arbetar som controller i produktionen och ansvarar över investeringar av maskiner.  
	  
Investeringsprocessen 
Investeringsprocessen i Verkstadsföretaget ser enligt respondenterna lite olika ut beroende på 
vad det är för typ av investering. Det gemensamma är att allt går igenom ett datasystem där 
det skall godkännas av ett antal personer innan det kan genomföras. Glenn förklarar att det är 
ledningen och Global Product Board (GPB) som tar fram en strategisk plan och det är denna 
som triggar vad som skall göras framåt. När en investeringsplan arbetas fram måste det 
säkerställas att det är tekniskt genomförbart, att det finns en efterfrågan och vilken ekonomisk 
vinning investeringen kommer ge. Investeringarna skall även vara utefter den övergripande 
strategin. Är det istället lite mindre investeringar som mest rör produktionen berättar Gun att 
dessa är mest behovsstyrda men dessa måste också räknas på och i de fall det handlar om 
effektivitetsinvesteringar måste hela planen och effekterna beskrivas. För att se huruvida 
investeringarna är lönsamma används olika kostnads- och intäktsberäkningar samt NPV. 
	  
Uppföljningar av investeringarna ser också olika ut beroende på vilken investering det är. 
Inom investeringar för produktion finns det instruktioner att det skall göras uppföljningar, 
men Gun säger att detta inte görs strukturerat. Glenn säger att dessa uppföljningar inte tas upp 
i ledningsgruppen utan att de stannar inom produktionen. Däremot sker det hela tiden en 
strukturerad uppföljning på de olika investeringarna i utvecklingsprojekt där intäkterna och 
kostnaderna för en viss maskinmodell löpande följs upp. Glenn beskriver denna uppföljning 
som en nedskrivningsprövning där intäkterna som genererats jämförs mot den årliga 
avskrivningen som görs på produkterna. Syftet med att göra dessa uppföljningar är främst att 
kontrollera men även att kunna dra nytta av informationen som genereras för framtida 
investeringar. Glenn förklarar att dessa uppföljningar görs extra noga och extra frekvent om 
snarlika investeringar skall göras igen. 
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Lärande 
För att skapa förbättringar inom investeringsprocessen för Verkstadsföretaget används olika 
tillvägagångssätt. Ett av dessa är att de har en databas där alla investeringar som gjorts finns. 
Databasen finns tillgänglig för alla som arbetar med investeringar och i denna förklarar Gun 
att det går att söka och hitta specifika investeringar och den process dessa gått igenom.  
	  
“Alla som arbetar med investeringar kan gå in och titta på de tidigare investeringarna och se 
hur man har räknat och tänkt så man kan dra nytta av den när man gör något liknande 
igen” (Gun, 2018) 
	  
Glenn förklarar att det finns ytterligare ett system där alla investeringar som det gjorts 
uppföljningar på finns tillgängliga där de kan gå in se utfallen och de analyser som gjorts på 
detta. Dessa system infördes då flera controllers ansåg att de inte hade tillräckligt stor 
överblick över godkännandeflödet och vilka investeringar som gjordes. Genom att införa 
systemen skapades möjligheter för en ökad överblick och personerna i investeringsprocessen 
kunde nu dra nytta av varandras erfarenheter. 
	  
Ett annat sätt för att hela tiden förbättra sin investeringsprocess är att de har möten på alla 
nivåer där det hela tiden utvärderas vad som gjorts bra, vad som gjorts sämre och vad som kan 
förbättras. Detta sker enligt Glenn löpande varje dag då avdelningarna hela tiden har mål att 
bli effektivare. Är det lite större saker så diskuteras detta på de olika veckomötena som 
avdelningarna har. Inom varje division finns även ett “business board” möte där investeringar 
och åtgärder som behöver införas beslutas för divisionen. Förutom detta används Global 
Product Board, där representanter från alla olika funktioner sitter. Här har de möten med 
jämna mellanrum som skapar mycket erfarenhetsutbyte mellan funktionerna. Uppkommer 
idéer hur förbättringar kan ske lyfts dessa ofta upp till högre instanser, beroende på hur 
omfattande förslaget är. Detta för att de som sitter högre upp ofta har en större överblick och 
har lättare att avgöra om det är en bra åtgärd för hela organisationen. 
	  
Intuition till Institutionalisering 
Intuitionerna i företaget uppkommer främst genom de dagliga mötena, på alla nivåer i 
organisationen, där utvärdering av verksamheten sker. Inga tydliga mönster verkar finnas av 
att det är några speciella personer på specifika befattningar som uppkommer med dessa 
intuitioner. Detta sker istället främst löpande utifrån målen som varje avdelning har att hela 
tiden bli effektivare. Det är även genom dessa möten som intuitionerna interpreteras.  
I de lägre nivåerna sker interpreteringen i de löpande utvärderingarna där tankar och åtgärder 
tas upp och diskuteras. Högre upp i organisationen sker detta via de kontinuerliga mötena där 
representanter från de olika funktionerna tar upp de tankar och åtgärdsförslag de har. 
Integrering sker sedan genom att de tankar och åtgärder som tidigare interpreteras lyfts upp 
till högre instanser. Där diskuteras och beslutar de personer som ser helheten om åtgärden 
skall integreras i den delen av organisationen. För att detta sedan skall institutionaliseras inom 
hela organisationen behöver Global Product Board ta upp detta och besluta om att införa det. 
På detta sätt sprids kunskaperna mellan företagets olika funktioner och institutionaliseras. 
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4.8 Hans på Byggföretaget 

Bakgrund 
Hans har arbetat på Byggföretaget sedan 2012. Hans roll är group controller för all bostads-
utveckling i Sverige och bostadsbyggande i storstadsregionerna. 
	  
Investeringsprocessen 
Investeringsprocessen är i Byggföretaget väldefinierad utefter sex olika steg. I det första 
steget, som är projektidé, utvecklas olika investeringsidéer. Redan i detta steg skall det 
utvecklas en plan för projektet och här ska det också räknas på kostnader, intäkter samt en 
lönsamhetsberäkning med IRR-metoden. Steg två är själva markinvesteringen. I steg tre ska 
en konceptidé utvecklas och i steg fyra är det säljstart. Det femte steget är när byggstarten 
sker. Från det att bygget startar beskriver Hans att det sker en löpande uppföljning hela tiden 
vars huvudsakliga syfte är att kontrollera att allt går som det ska.  
	  
Det sista och sjätte steget, projektutvärdering, beskriver Hans som “erfarenhetsåterföring” där 
en rapport med en utvärdering av hur projektet gått skickas till rådet vars uppgift det är att 
granska alla projekt. Rapporten skickas även till Byggföretagets riskavdelning och ledningen. 
Detta steg genomförs när ett projekt är genomfört till fullo. Rapporten består av information 
som sammanställs av den uppföljning som gjorts under projektets gång där det sedan 
diskuteras hur det räknats i förkalkylen och jämför detta med utfallet. I denna uppföljning 
kontrolleras även att alla sex stegen har utförts på korrekt sätt. Det huvudsakliga syftet med 
detta steg är enligt Hans lärande inför framtida investeringar.  
	  
“Kan vi dra lärdomar till nästa investering. Var det något vi tänkte fel på, hade vi något fel i 
de uppgifter vi använde när vi gjorde vårat bussinescase. Alltså man ska utvärdera helheten 
då egentligen. Då har du ju facit på vad det blev.” 
	  
Hans berättar att denna investeringsprocess följer samma systematik oavsett del i företaget. 
Samma tänk genomsyrar hela Byggföretaget men vad stegen innehåller kan skilja sig något 
beroende på vilket verksamhetsområde det är. 
	  
Lärande 
Inom Byggföretaget finns en utvecklad systematik för att göra investeringarna bättre. Efter att 
varje investering genomförts förklarar Hans att projektet samlas ihop och utvärderas.  
	  
“Sedan i återföringssteget då samlar man egentligen ihop det. Vad sa vi? Vad blev det? Vad 
räknade vi fel på? Vad räknade vi rätt på? Vad blev bättre? Vad blev sämre?” 
	  
Hans berättar att erfarenheterna som uppkommer vid denna process byggs in i deras 
styrsystem vid behov. Detta styrsystem måste användas av alla som arbetar med 
investeringsprocessen och det beskriver och guidar dem genom processens sex steg. Detta 
systematiska tillvägagångssätt är till för att skapa återupprepning för att säkerställa att de gör 
på rätt sätt. Identifieras förbättringsåtgärder i utvärderingssteget diskuteras dessa och anses de 
relevanta byggs de in i styrsystem. Det här gör att alla i verksamheten tar del av det.  
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“här säger han att vi ska räkna på det här eller göra på det här sättet. Tror man att det 
kommer ge effekt då bygger vi in det i hela processen. Styrsystemet uppdateras då.” 
	  
Hans förklarar att detta inte kan systematiseras i hela organisationen genom möten då de är 
för stora. Därmed blir detta styrsystem enklaste sättet. Ett exempel på en aspekt som byggts in 
i styrsystemet är att när projekten genomförs så får endast vissa metoder och tekniker 
användas för att genomföra dem. Detta implementerades genom att en person som satt med 
utvärderingarna såg ett mönster att vissa metoder inte var effektiva. Han diskuterade med 
kollegorna som tyckte det var en bra idé. Sedan beslutade de att införa denna förändring och 
la in den i styrsystemet. Detta system med ständiga uppföljningar som leder till systematiska 
förbättringar av styrsystemet är en följd av att byggbranschen har små marginaler vilket gör 
investeringsprocessen måste vara träffsäker. Hans berättar att deras kalkyler generellt avviker 
med max plus eller minus 2 procent. 
	  
Byggföretaget har även en funktion som deltar från att projektet startas till “erfarenhets-
återföringen” där de agerar “bollplank” för projekt-organisationerna. Deras uppgift är att dok-
umentera och ge stöd under projektets gång vilket Hans anser vara av vikt då projektteamen 
kan bytas ut. Detta innebär att oavsett vilken projektorganisation som har ansvar för ett 
projekt så finns tillgång till utfall av tidigare investeringar och erfarenheter.  
	  
Intuition till Institutionalisering 
I detta företag är det väldefinierat både vart dessa intuitioner ska uppkomma men också vart 
de faktiskt uppkommer. I det sista steget de har i sin investeringsprocess, alltså där projekten 
samlas ihop och utvärderas, uppkommer dessa idéer. Detta stegs syfte är att idéer till 
förbättringar och lärande ska uppstå. Den del av organisationen som gör utvärderingarna är de 
som kommer med intuitioner på vad som kan förändras för att göra processen bättre. Denna 
del av organisationen diskuterar och interpreterar också de intuitioner som uppkommer för att 
se om det är relevanta tankar och åtgärder eller inte. Under själva projektets gång är det 
istället främst diskussioner med funktionen som ska agera “bollplank” som möjliggör för 
interpretation av intuitioner. Integrering sker sedan genom att de som sitter med utvärderingen 
beslutar om vilka delar av de interpretationer som framkommit som ska införas för att göra 
processen bättre. “Bollplanksfunktionen” är även viktig för detta då de under projektens gång 
delar med sig av sina erfarenheter till projektledningen som kan integrera dem. För att 
institutionalisera förbättringsåtgärderna och kunskaperna inom hela organisationen byggs 
detta in i styrsystemen för att skapa återupprepning inom hela organisationen. Detta sker på 
ett systematiskt sätt och alla i organisationen får ta del av det. Då organisationen är stor är det 
svårt att institutionalisera via möten. 
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4.9 Ivar och Igor på Fordonstillverkaren  

Bakgrund 
Ivar har arbetat på företaget i 18 år och jobbar som corporate controller. Han jobbar på 
koncernens centrala ekonomifunktion med ansvar över investeringsprocessen. Igor har arbetat 
för Fordonstillverkaren i två år där hans tjänst är investment controller. Hans uppgift är att 
göra uppföljningar inom logistik och produktion för företaget.  
	  
Investeringsprocessen 
Inom investeringsprocessen för Fordonstillverkaren finns tydliga vägar för hur de ska gå 
tillväga för att få igenom en investering. Beroende på kostnadens storlek lyfts den upp till 
olika nivåer i företaget. Är det investeringar i produktutveckling har Fordonstillverkaren en 
avdelning som arbetar tvärfunktionellt och behöver därmed se till hur utvecklade produkter 
fungerar i samtliga delar av organisationen och vilka effekter de ger eller kommer ge upphov 
till. När idéerna ska presenteras uppåt förklarar Ivar att detta sker både systemmässigt via ett 
datorbaserat investeringssystem men även genom presentationer för de som skall godkänna 
investeringen. Uppgifterna som ska finnas med i investeringssystemet ska innehålla hur 
mycket det kommer kosta, vad för intäkter som genereras och även en NPV-kalkyl med 
lönsamhetsbedömning. Dessa uppgifter förs in i ett “business case”.  
	  
Fordonstillverkaren gör främst efterkalkyler på sina större investeringar vilket enligt Igor 
beror på att de inte har tillräckligt med resurser för att följa upp alla investeringar. I de mindre 
investeringarna gör företaget en mindre uppföljning där de ser till helheten, exempelvis om de 
fått önskad effekt på en rationaliseringsinvestering. I de större investeringarna skall istället en 
noggrann efterkalkyl alltid göras cirka två år efter projektet varit i produktion. Ivar beskriver 
att företaget har projektcontrollers som följer upp utfall mot business caset och de mål som är 
uppsatta där. Detta sker löpande men även efter implementeringen av projektet. Avdelningens 
ansvar är även att följa upp det prognostiserade försäljningspriset med det faktiska. 
Uppkommer avvikelser i de uppföljningar som görs analyseras dessa och pareras genom att 
förbättringsåtgärder försöker identifieras. 
	  
Lärande 
Fordonstillverkaren arbetar enligt Ivar ständigt med att hela tiden förbättra sina processer.  
	  
“Jag skulle säga att det finns i vårt DNA, det jobbar man kontinuerligt med, vad kan vi göra 
bättre? På det sättet arbetar man med investeringar som man gör med allting annat, man 
försöker bli bättre. Om det är någonting som avviker eller som har gått fel, då försöker man 
lära sig utav det så att det inte sker igen.” (Ivar, 2018) 
	  
Uppkommer det förslag på hur investeringsprocessen kan förbättras förklarar Igor att det finns 
strukturerade system för hur dessa skall tas vidare. Då det är ett stort företag och en 
förändring påverkar väldigt många personer så menar Igor att de är försiktiga och gör 
noggranna utvärderingar innan förbättringsåtgärder lanseras. Det finns en specifik struktur för 
hur dessa förbättringar ska genomföras, både i form av mötesstruktur men det finns även ett 
investeringsforum där åtgärderna diskuteras. Igor berättar att om det uppkommer förslag från 
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produktionen pratar de först med honom så får han ta upp det med Ivar som är processägare 
för investeringsprocesser och sedan diskuteras dessa i de olika sammanträdena.  
	  
“Vi är förändringsbenägna och positivt inställda till förändringar på det här företaget. Det 
är inte så svårt, om det är så att man inser att något vi gör idag inte fungerar, att förbättra 
det så att vi får ut det vi vill av det.“ - (Igor, 2018)  
	  
Ivar beskriver att när åtgärder skall tas i relation till de investeringar som berör produktion 
och utveckling diskuteras de i ett “tvärfunktionellt forum”. Besluten för vad som faktiskt skall 
göras tas sedan i ett separat forum. Dessa forum är nyckeln till att avgöra om det är en bra 
investering eller inte. I dessa två forum sitter medlemmar från alla funktioner som berör 
produktionen, alltså: inköp, marknad, produktion, utveckling, ledning och VD. Om det är lite 
mer omfattande investeringar är alla funktioner inblandade vilket gör det viktigt att alla får 
vara delaktiga i besluten. Medlemmarna från funktionerna träffas månadsvis där de beslutar 
om nya investeringar men även diskuterar uppföljningarna som görs för pågående projekt.  
	  
Igor förklarar att när han började på företaget använde de sig utav två olika system för 
investeringar men de har nu endast ett. Skiftet från två system till ett var en följd av att 
personer i produktionen och på säljsidan ansåg att de existerande systemen var otillräckliga 
när det gällde investeringsuppföljningar. Ivar förklarar att de från central nivå, i det tvär-
funktionella forumet diskuterade förslaget. I det separata forumet togs sedan beslutet att 
investera i ett gemensamt system för alla funktioner. Det nya systemet skulle då skapa bättre 
förutsättningar för ökad överblick av investeringsprocessen i sin helhet. Båda respondenter 
beskriver att det nya systemet uppfyllt sitt ändamål.  
	  
Ivar beskriver att datasystemet som finns kan användas för att gå tillbaka och titta på tidigare 
investeringar, beslutsprocessen och hur uppföljningarna gått. Det som finns i systemet är vad 
som godkänts, hur mycket som skulle spenderas enligt plan och hur mycket som verkligen 
spenderats. Ivar förklarar att den djupare informationen, där en beskrivning och motiveringar 
kring investeringens business case finns sparat inom enheterna. Den sparade informationen 
finns dock endast tillgänglig för enheten i sig vilket innebär att om någon från en annan enhet 
vill få tag på den informationen behöver den ta kontakt med den specifika enheten. Enligt Ivar 
används denna process när de vill lära sig något från en tidigare investering.  
	  
Intuition till Institutionalisering 
I Fordonstillverkaren uppkommer intuition genom att när avvikelser identifieras i uppfölj-
ningen skapas det idéer kring hur investeringsprocessen kan förbättras. Det finns här en tydlig 
struktur för hur förbättringsförslag och intuitioner skall kommuniceras, både genom möten 
men även i speciella “investeringsforum”. Det är här men också i det tvärfunktionella forumet 
som interpretationer äger rum inom organisationen. Det tvärfunktionella forumet är nyckeln 
till interpretation och integrering inom Fordonstillverkaren där det förs en diskussion för att 
minska skiljaktigheterna i tolkningar och skapa en delad förståelse. Intuitioner som 
uppkommer från alla delar av organisationen har möjlighet att integreras i organisationen, 
beroende på hur relevanta de är. För att sedan institutionalisera förbättringsförslag och 
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kunskaper används ett separat forum där personer från samtliga enheter samlas och fattar 
beslut om det skall implementeras i hela organisationen.  

4.10 Frank och Folke på Energiföretaget 

Bakgrund 
Folke är projektledare och har arbetat på företaget i 34 år. Hans arbetsuppgifter består av att 
driva projekt och investeringar. Frank har arbetat på företaget i 18 år som ekonomichef. 
  
Investeringsprocessen 
När investeringsidéerna har uppkommit tas data fram på hur mycket investeringen kommer 
kosta och vad den kommer ge. En investeringskalkyl med flera olika kalkylmetoder används i 
detta syfte. De använder bland annat: Payback, NPV, IRR. När denna data tagits fram tas den 
vidare uppåt i hierarkin där allt som beräknas kosta mindre än 2,5 miljoner godkänns av 
affärsområdena själva, över 2,5 miljoner av vd och över 5 miljoner så ska styrelsen vara med 
och besluta om detta. När investeringsprojekten sedan kommit igång förklarar Frank att 
löpande uppföljningar görs av samtliga projekt. Detta görs med hjälp av ett ”trafikljussystem” 
där det lyser olika färger beroende på hur investeringen går. Överstiger kostnaderna budget 
med över fem procent lyser lampan rött och vid större investeringar behöver det förklaras för 
styrelsen om varför det ser ut som det gör. Om de då vill fortsätta med projektet behöver de 
äska om mer pengar. Vad gäller efterkalkyler förklarar Frank att tanken är att detta ska göras 
på samtliga projekt men då de är i uppstarten av detta arbetssätt har det inte riktigt slagit 
igenom än. I dagsläget sker efterkalkylerna i stort sett bara på de lite större investeringarna, 
alltså de som överstiger fem miljoner. 
  
”Syftet med efterkalkylerna är att kolla upp hur bra vi är på att bedöma investeringar. Det är 
väl egentligen någon form av kontroll men sen för att lära oss inför framtiden.” (Frank, 2018) 
  
Folke förklarar dock att de idag inte är särskilt bra på att analysera de resultat som 
efterkalkylerna ger. Därmed uteblir många av de lärdomar som skulle kunna skapats då 
avvikelserna ofta bara ses som ett konstaterande. 
  
Lärande 
Lärandet till följd av efterkalkylerna i Energiföretaget är alltså rätt begränsat. Däremot skapas 
det på andra sätt inom företagets investeringsprocess. Folke förklarar att idéerna för att 
förbättra investeringsprocessen uppkommer i huvudsak bland de som arbetar ute på projekten. 
För att gå vidare med dessa idéer diskuteras de om de anses relevanta i projektgruppen. 
Projektgruppen består av alla projektledare och är det någon större förbättringsåtgärd som är 
av relevans läggs det in den projekthandbok som projektledarna arbetar utefter. Exempel på 
detta är när de tidigare gjort upphandlingar märkte de att vissa totalentreprenader inte alls gick 
som väntat och stora avvikelser identifierades i uppföljningarna. Företaget diskuterade då i 
projektgrupperna och kom fram till att de inte längre ska använda sig utav totalentreprenader i 
vissa typer av projekt. Via projektgruppen förmedlades detta då till projektledarna och alla 
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visste då att denna metod ej skulle användas i vissa situationer. Detta lades dock inte in i 
projekthandboken då det var en förändring som var väldigt situationsanpassad. 
  
Frank förklarar att förutom detta är det ofta individuellt erfarenhetsbaserade förbättrings-
åtgärder som uppstår. Exempelvis arbetar projektledarna med flera olika projekt som sträcker 
sig över affärsområdena. Detta gör att de både tar med sig och delar med sig av tidigare 
erfarenheter. Dock finns det inget systematiskt sätt för denna vidarespridning utan det är 
individerna som främst besitter denna kunskap. Frank beskriver de inte har ett specifikt forum 
för diskussion utan om de som arbetar med detta behöver hjälp eller vill diskutera frågor så 
går de och pratar med honom. Ser han att det ofta är samma saker som de räknar fel på eller 
behöver hjälp med händer det att detta tas upp till ledningsnivå och att detta gås igenom där 
med affärsområdescheferna. Detta sker inte särskilt ofta och inte systematisk men det är ett 
sätt att dela kunskap i organisationen. 
  
Intuition till Institutionalisering 
Intuitionen uppkommer i företaget på så sätt att idéer ofta framkommer ute i de olika 
projekten där de som arbetar närmre har en bra inblick i vad som kan förbättras inom 
investeringsprocessen. På en mer central nivå uppkommer intuitioner genom de uppföljningar 
som görs när avvikelser identifieras. Interpretationen sker sedan genom att idéerna och 
intuitionerna som uppkommer ute i projekten diskuteras i en projektgrupp som träffas 
regelbundet. Ett annat sätt som används här är att de som arbetar i investeringsprocessen 
ibland kommer upp till Ekonomichefen, eller om det är större saker till ledningsgruppen, och 
att interpretationen sker där. Integreringen av det som interpreteras sker sedan genom delad 
förståelse skapas i projektgruppen som sedan beslutar över vad som skall integreras i denna 
del av företaget. Är det mer omfattande åtgärder eller förslag är det dialogerna i 
ledningsgruppen och de beslut som tas där som möjliggör integrering. Institutionaliseringen i 
detta företag sker inte i särskilt stor utsträckning utan det handlar oftast om att det är speciella 
personer som besitter kunskaper som kan förmedlas till övriga organisationen. Detta sker 
dock inte på något systematiskt sätt. 

4.11 Julia på Papperstillverkaren 

Bakgrund 
Julia har arbetat på Papperstillverkaren sedan 16 år tillbaka. Hennes befattning är ekonomi 
och IT-chef där hon ansvarar för hela ekonomifunktionen och investeringsprocessen.  
  
Investeringsprocessen 
När en investeringsidé uppkommit finns det tydliga riktlinjer hur denna ska presenteras. Först 
och främst ska det tas in offerter på vad investeringen skulle kosta och dess ekonomiska 
effekter. Detta görs genom att de räknar på ett diskonterat kassaflöde. Julia förklarar att 
investeringsprocessen är tätt sammanknuten med budgetprocessen och det är under denna 
som investeringsförslagen beslutas om. Företaget har en rangordning för vilka investeringar 
som är viktigast och det beslutas om vilka som behövs mest och minst och sedan genomförs 
de som får plats inom budgeten. 
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Löpande uppföljning görs på samtliga investeringar och Julia förklarar att överskridande av 
budget absolut inte får förekomma. För att detta inte ska ske lägger de alltid till tio procent i 
sina budgeterade kostnader för investeringen. Detta gör att det i stort sett aldrig överstiger 
budgeterad kostnad heller. Efterkalkyler efter att investeringen genomförs görs på alla lite 
större investeringar där det finns krav från central nivå att dessa, beroende på storlek, ska 
följas upp i fem till åtta år. Uppkommer avvikelser här analyseras dessa i syfte att kontrollera 
vad som gått fel. Efterkalkylerna görs av respondenten själv i första hand. 
  
Lärande 
Idéerna för att förbättra investeringsprocessen uppkommer på olika nivåer i organisationen 
men en person som benämns som Operational Technical Manager (OTM) har enligt Julia en 
viktig roll då han ofta är ute och tittar på hur processerna ser ut. Denna individ kommer från 
koncernledningen som är baserad utomlands och har central funktion för hela koncernen. Då 
han åker runt och tittar på detta i koncernens alla fabriker har han en bra överblick och 
kommer därför med flera bra idéer på hur företagets investeringsprocesser kan förbättras. 
Denna person är också med i alla större investeringar och tar då med sig erfarenheter och 
tankar från tidigare investeringar som kan appliceras. Han åker även tillsammans med Julia ut 
till andra fabriker och gör studiebesök inför kommande investeringar för att bygga upp en 
kunskap. Några större förändringar har dock inte skett under respondentens 16 år på företaget 
utan det är mest små förändringar som sker. 
  
Förutom att dessa metoder finns det på Papperstillverkaren inga systematiska processer för att 
skapa förbättringar och sprida kunskaper i organisationen. Det mesta utgår från de personliga 
erfarenheterna som individerna skapat. 
  
”De som har jobbar här har jobbat här länge. Så de, vet, kan och har varit med om mycket 
under en lång tid. Hade vi bytt ut folk väldigt ofta hade vi behövt ett systematiskt sätt för att 
behålla kunskapen. Men eftersom det är samma personer behövs det inte. De utgår ifrån sina 
erfarenheter.” 
	  
Intuition till Institutionalisering 
Intuitioner uppstår ute i de olika produktionslinjerna där de som är en del av det vardagliga 
arbetet får bättre insyn i vad som kan förbättras. Utöver detta använder Operational Technical 
Manager sig av sin erfarenhetsbaserade intuition där han tillämpar vad som gjorts i företag i 
andra länder och applicerar det på den svenska delen av koncernen. Interpretationen sker 
främst genom Operational Technical Manager vars uppgift är att stötta och komma med 
investeringsförslag. OTM tillsammans med ekonomichefen diskuterar och kommer fram till 
vad som är viktigt för företaget genom exempelvis studiebesök och dialoger. Utöver detta 
finns det även utrymme för hur intuitioner tolkas inom företaget där det främst sker genom 
presentationer som riktas uppåt i organisationen.  
	  
Integrationen av nya åtgärder framkommer i huvudsak genom att personen som är 
ekonomichef och Operational Technical Manager tillsammans beslutar om vilka idéer som 
skall integreras inom företaget. Institutionaliseringen av kunskaper är i detta företag svår att 
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identifiera. Det handlar här mest om att specifika individer bygger upp kunskaper som de 
förmedlar till andra. Kunskaperna sprids och integreras främst utifrån dessa individer till 
andra individer. Något systematiskt sätt för att göra detta finns inte vilket de själva anser bero 
på att samma personer arbetat i företaget under en längre tid. 

4.12 Sammanfattning av empiri 

Tabell 2. Sammanfattning av studiens empiriska resultat 
Företag Investeringsprocessen Lärande 

Produkttillverkaren -Investeringsförslagen som tas 
fram ska innehålla vilka kostnader 
och intäkter som investeringen 
kommer generera och sedan tas 
den uppåt i hierarkin enligt en 
tydlig struktur. Payback och 
TARR är kalkylmetoderna som de 
använder. Löpande uppföljningar 
sker på de flesta investeringar och 
då är det främst kostnader som 
följs upp. Efterrevisioner görs 
cirka ett år efter investeringarna 
färdigställts. 

-Avvikelser i den löpande uppföljningen och i 
efterrevisionerna leder till analyser och skapar idéer till 
förbättringsåtgärder. 
-Idéerna tas vidare via möten. Större förändringar anses 
svåra att införa p.g.a. företagets storlek och starka 
strukturer. Mindre ändringar sker dock ofta. 
-Formella kvartalsmöten för alla enhetscontrollers, 
spontana möten och controllernätverk är främsta 
verktygen för spridning till hela organisationen 

Logistikföretaget - Investeringar utgår främst från en 
långsiktig plan för företaget. 
- NPV- och Paybackmetoden 
används som kalkylverktyg. 
- Löpande uppföljningar görs 
månadsvis. Efterrevisioner görs på 
alla investeringar när effekter går 
att se. 

-Efterrevisionerna används i stor utsträckning till att 
skapa idéer för förbättringsåtgärder 
3 system för att förbättra processen: 
1.Investeringskommité: representanter från olika 
enheterna diskuterar investeringar och förbättrings-
förslagen. 
2. Möten och internutbildningar: Skapar möjligheter att 
lära sig av varandra. 
3. Databas: Dokumenterar för- och efterkalkyler och de 
erfarenheter som skapats. 

Rederiet - Förslag via databaserat 
äskandesystem. 
- Hierarkisk godkännandeprocess 
för investeringsförslag.  
- Payback används för mindre 
investeringar och NPV för större. 
- Löpande uppföljning görs av 
större investeringar. Efterkalkyler 
görs slumpartat. 

-Allt är mycket systembaserat.  
Förbättringsåtgärderna för processen uppstår främst på 
två olika sätt: 1. Checklista: Här läggs allt som bör 
tänkas på till så för de som arbetar med 
Investeringsprocessen. 
2. Avdelning: Företaget har en specifik avdelning som 
är med på alla lite större 
investeringar. Här lagras mycket erfarenheter och 
kunskap. 

Industriföretaget - Förslag görs via databaserat 
äskandesystem med 8 kriterier som 
måste fyllas i. 
- IRR och NPV används som 
kalkylmetoder. 
- Efterkalkyler och uppföljningar 
görs på investeringar över 50 
miljoner kronor ett år efter 
implementering. 

-Idéerna för förbättringar uppkommer främst utifrån 
behov och strategiska planen men även till följd av 
uppföljningar. 
-En person är processansvarig för varje affärsområde 
och den är med i alla investeringar från start till slut. 
Hos denna person samlas mycket erfarenheter 
och kunskap som den delar med sig av inom 
affärsområdet 
-Inget systematiskt sätt för att sprida vidare kunskap 
utanför affärsområdet. 
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IT-företaget - Förstudie görs för att säkerställa 
att förslaget ingår i affärsstrategin. 
- NPV och Payback används för att 
bedöma investeringens lönsamhet. 
- Databaserat äskandesystem med 
hierarkisk godkännandeprocess. 
- Löpande uppföljning görs under 
implementering av investeringar. 

-Förbättringsidéerna uppkommer främst i Project 
Management Office. Denna avdelning är med i 
startupen, förstudien och stängningen av projekten och 
samlar därmed mycket erfarenheter och lärdomar. Då 
denna avdelning är med på alla investeringar är det de 
som sprider kunskaperna till olika delar av 
organisationen. 
-Avvikelser i löpande uppföljningen och analyser av 
dessa är ofta grunden till åtgärder. 

Verkstadsföretaget - Databaserat äskandesystem med 
hierarkisk godkännandeprocess. 
- NPV används främst som 
kalkylverktyg. 
- Strukturerad uppföljning görs på 
alla investeringar i produkt-
utveckling. Inte lika frekvent i 
mindre.  

- Förbättringsidéer uppkommer främst på möten där 
resultaten utvärderas.  
-Möten i Global Product Board med jämna mellanrum. 
Möten sker på alla hierarkiska nivåer i företaget där 
förbättringsåtgärder föreslås. 

Byggföretaget - Investeringsprocessen består av 
sex steg: 1. Utveckla en plan med 
IRR beräkning,  
2. Markinvestering,  
3. Konceptidé,  
4. Säljstart,  
5. Byggstart,  
6. Projektutvärdering. 
- Löpande uppföljning startar vid 
byggstart. Efterrevision görs alltid 
när ett projekt genomförts till 
fullo. 

-Åtgärdsidéerna uppkommer främst i 
utvärderingssteget av de som gör utvärderingen och de 
som granskar. 
-Systematisk process (steg 6) för att förbättra sina 
investeringar och sprida kunskap inom organisationen. 
-Kunskaperna sprids via datasystem främst då företaget 
bygger in aspekter där för att förbättra och lära 
organisationen att göra på ett visst sätt. 
-Kunskap sprids även via en funktion som är med under 
hela investeringarna och fungerar som "bollplank" för 
projektorganisationerna i syfte att dela med sig av  
erfarenheter från andra delar och andra projekt. 

Fordonstillverkaren - Databaserat äskandesystem med 
hierarkisk godkännandeprocess. 
- NPV används som kalkylverktyg. 
- Noggrann efterkalkyl görs två år 
efter ett stort projekt varit i 
produktion. Löpande uppföljningar 
görs på mindre investeringar. 

-Mötesstrukturer och investeringsforum används som 
medel för att skapa dialog kring möjliga förbättringar 
till investeringsprocessen. Det finns även tydliga 
kommunikationskanaler och tillvägagångssätt för alla 
anställda som har idéer. 
-Tvärfunktionellt forum som träffas månadsvis för att 
diskutera uppföljningar och förbättringsåtgärder inom 
investeringsprocessen. 

Energiföretaget - Data samlas in för att skapa 
underlag till kalkylmetoderna 
NPV, IRR och Payback. 
- Hierarkisk godkännandeprocess 
med presentationsäskande. 
- Löpande uppföljningar görs med 
hjälp av "trafikljussystem". 
Efterkalkyler görs på större 
investeringar. 

-Inget särskilt lärande uppstår till följd av 
efterkalkylerna då de ej analyseras ingående. 
-Förbättringsidéerna uppkommer främst ute på 
investeringsprojekten. 
-Projektledarna sprider i projektgruppen kunskaper till 
varandra. 
-Projekthandbok fylls på när kunskaper uppkommer för 
att förbättra processen. 
-Främst individuella kunskaper som används, inget 
systematiskt sätt för att sprida detta. 

Papperstillverkaren - Diskonterat kassaflöde används 
som verktyg för att avgöra 
investeringens lönsamhet. Bedöms 
investeringen vara lönsam skall 
den presenteras uppåt i hierarkin. 
- Löpande uppföljning görs på alla 
investeringar. 
- Efterkalkyler görs på större 
investeringar. 

-Idéer till förbättringsåtgärder för processen uppstår i 
hela organisationen. Men det är mest små förändringar. 
Inga större förändringar brukar ske. 
-OTM har en viktig roll för förbättringsåtgärder och 
även för spridning av kunskaper. 
-Inga systematiska sätt för att sprida kunskaper och 
dela erfarenheter. 
-Mycket individuell kunskap till följd av lång tid på 
företaget. 
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras studiens empiri utifrån analysmodellen och den teoretiska referensramen 
samt den ideala investeringsprocessen. Här presenteras även jämförelser mellan de olika företagen 
där likheter och skillnader diskuteras. Först analyseras investeringsprocessen följt av intuition, 
interpretering och integrering. I sista avsnittet där institutionalisering behandlas delas företagen upp 
efter de som lyckas skapa systematiserad institutionalisering och de som inte gör det. 
	  

5.1 Investeringsprocessen 

För att investeringsidéer skall tas vidare i organisationen och utvecklas till mer än idéer 
använder alla undersökta företag sig utav ett äskandesystem. Detta ser dock lite olika ut 
mellan företagen. Alla förutom Energiföretaget och Papperstillverkaren har ett äskande-
system där egentligen allt sker systembaserat i datorprogram. Energiföretaget och 
Papperstillverkaren har istället en mötesstruktur där alla investeringsidéer presenteras 
muntligt tillsammans med det ekonomiska underlaget som tagits fram. Muntliga presenta-
tioner sker även på de andra företagen men då är det främst vid större investeringar där 
ledning eller andra högre instanser medverkar. 
	  
För att utveckla dessa idéer ska företagen sedan ta fram den ekonomiska datan och den nytta 
investeringen kommer generera. Samtliga företag använder sig här av processer där de som 
äskar pengar till investeringen även skall beskriva den nytta den ger ekonomiskt eller om det 
är någon mer mjuk faktor som påverkas. För detta syfte finns systematiserade program eller 
kalkylblad i alla företag. Detta är i enlighet med Pohlman, Santiago and Markel (1988) som 
menar att de flesta företagen använder sig av systematiska och standardiserade procedurer för 
att ta fram den ekonomiska datan.  
	  
Pruitt och Gitman (1987) kom i sin studie fram till att 80 procent av ekonomicheferna 
underskattade investeringarnas kostnader under dess livslängd. De kom även fram till att 
många företag utvecklat system för att motverka detta. Utifrån vårt empiriska resultat går det 
att identifiera att vissa företag hanterar denna risk genom att lägga till en viss procentsats i 
deras kostnadsestimeringar. Det här för att i förebyggande syfte ha med mer kostnader, vilket 
de från tidigare erfarenheter vet ofta tillkommer. Med hjälp av detta vill de undvika att 
underskatta kostnaderna och därmed snedvrida kalkylerna. Rederiet, Logistikföretaget och 
Papperstillverkaren har här systematiserade processer där de alltid lägger till ett visst antal 
procent för att kostnaderna inte skall underskattas. Produkttillverkaren, Energiföretaget och 
Industriföretaget gör också lite på detta sätt men det är inte lika systematiskt. I dessa företag 
handlar det istället om att kalkylerarna hela tiden uppmanas att inte underskatta kostnaderna. 
 
Den kalkylmetod som de undersökta företagen främst använder sig utav är NPV, vilket åtta 
företag använde sig av. Payback är också vanligt förekommande där fem företag använde sig 
utav kalkylmetoden, IRR av tre och TARR av ett. Att NPV är den mest frekvent använda 
kalkylmetoden stämmer väl överens med Burns och Walker (2009), men även Graham och 
Harvey (2002) som menar att denna kalkylmetod tillsammans med IRR är det vanligaste. IRR 



	   49	  

används dock bara av tre företag i studien. Den procentuellt låga andelen som använder 
kalkylmetoden skulle kunna bero på det låga antalet företag som undersökts.  
	  
I steget för urval i investeringsprocessen är fördelningen av kapital en viktig faktor då detta är 
en nödvändighet för att en investering skall kunna genomföras. I denna studie har det 
identifierats, som tidigare nämnts, att samtliga företag har en äskandeprocess. Denna 
delprocess är grunden till fördelningen av kapital och likt Scapens och Scale (1981) fann vi 
att internt påtvingade restriktioner tillämpas här. I samtliga undersökta företag går det till på 
det sättet att investeringarna får ett kostnadstak tilldelat som inte får överskridas utan att en 
ytterligare äskandeprocess genomgås.  
	  
Kontroll/Efterrevision 
När det kommer till företagens uppföljningar skiljer sig företagen åt. Alla använder sig dock 
utav en löpande uppföljning när det gäller investeringar som är större. Den löpande 
uppföljningen handlar mest om att mäta de kostnader som lagts ner på projektet för att kunna 
kontrollera om de håller sig inom den kostnadsramen som satts upp. Denna del av processen 
är vad Azzone och Maccarrone (2001) kallar Early PA (Post-Audit). 
	  
När investeringarna sedan är färdiga menar Azzone och Maccarrone (2001) att det görs en 
Intermediate PA. Det går här att identifiera skillnader i de undersökta företagen där inte alla 
har något systematiserat sätt för denna del av processen. IT-företaget sticker ut här då de inte 
gör någon efterrevision alls. Att detta inte görs i det företaget beror främst på att de har en hög 
personalomsättning på de högt uppsatta positionerna vilket har gjort att de nya som kommer 
in inte haft något större intresse av att utvärdera tidigare investeringar. Av de övriga företagen 
är det endast Rederiet som inte har det systematiserat för när efterrevisionerna skall ske. De 
görs istället sporadiskt och slumpartat där företaget manuellt väljer ut vilka investeringar det 
skall göras en efterrevision på. Förutom Rederiet och IT-företaget har alla de andra företagen 
systematiska sätt för hur och när deras Intermediate PA skall göras. Produkttillverkaren gör 
detta ett år efter att investeringsprojektet är genomfört. Logistikföretaget, Industriföretaget 
och Energiföretaget gör detta när det går att se effekter av investeringen, vilket kan vara olika 
från investering till investering, dock brukar det ske inom ett till två års tid. Verkstads-
företaget har en systematiserad efterrevision när det kommer till deras projekt inom 
produktutveckling, i övriga investeringar är det inte systematiserat. Fordonstillverkaren 
genomför efterrevisioner två år efter att deras investeringsprojekt varit i produktion. Pappers-
tillverkaren gör en årlig uppföljning av investeringarna efter att de sätts i produktion, detta 
görs ofta i fem till åtta år efter investeringen är genomförd.  
	  
Gemensamt för dessa är att deras efterrevisioner sker när de kan börja se effekterna av 
investeringarna och att de görs på de investeringar som är större, sett till hur mycket de kostar. 
Det företaget som skiljer sig här är Byggföretaget som genomför sin efterrevision på alla 
investeringar oavsett storlek och gör efterrevisionen när investeringsprojektet är färdigställt. 
Efterrevisioner utförs alltså i 90 procent av de undersökta företagen, vilket är en ökning i 
förhållande till det resultat som Myers, Gordon och Hamer (1991) kom fram till i sin studie 
där 76 procent av företagen använde sig utav efterrevision. I de företag som undersökts skiljer 
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sig dock en sak gentemot hur Azzone och Maccarrone (2001) menar att en efterrevision går 
till. De menar att en Final PA är en del av investeringsprocessen vilket innebär att företag gör 
en revision efter investeringens livslängd eller när restvärdet kan ses som irrelevant. Utifrån 
vårt empiriska resultat använder inga av de tio undersökta företagen denna typ av slutliga 
efterrevision, utan samtliga ansåg att detta antingen inte skulle bidra med ytterligare värde 
eller att det var för dyrt för att genomföra (Lefley 2016). Dock kan det här tilläggas att alla 
företagen som gör en Intermediate PA, gör den när de kan se effekterna av investeringarna 
och därmed kan de simulera hur utfallet förväntas blir även i framtiden. Detta då de anser att 
tillräckligt med underlag finns för att kunna dra slutsatser om hur investeringen på ett ungefär 
kommer gå i framtiden. Det här skulle ändå, till viss del, kunna ses som en Final PA då 
effekterna som flera företag vill att denna delprocess skall ge liknar den som Azzone och 
Maccarrone (2001) menar att en Final PA skall generera. Författarna hävdar att det är lärande 
inför framtida kapitalinvesteringar som är anledningen till att genomföra en Final PA, vilket 
även flera av företagen uttrycker är en anledning till att de gör sina uppföljningar. 
	  
I studien har vi identifierat olika motiveringar till att företag genomför uppföljningar och 
efterrevisioner. Den löpande uppföljningen, alltså Early PA, görs i alla företag främst för att 
kontrollera. Ser vi istället till de som gör Intermediate PA säger åtta av nio företag att ett av 
de huvudsakliga syftena till att de görs är för att kontrollera. Denna kontroll handlar om att se 
om effekterna av investeringen blev som de trodde eller inte. Förutom detta syfte är lärande 
också ett av de huvudsakliga syftena till att efterrevisionen genomförs i Produkttillverkaren, 
Logistikföretaget, Industriföretaget, Verkstadsföretaget och Energiföretaget. Byggföretaget 
menar dock att lärande är det främsta och enda syftet till att de genomför efterrevisionen. Att 
Byggföretaget arbetar i en bransch där avvikelser straffar dem hårt skulle kunna vara en 
anledning till att de är så specifikt inriktade på att lära sig för framtida investeringar.  
	  
Kontroll är alltså det som verkar vara den största anledningen till att företag genomför 
efterrevisioner men lärande är också en viktig del av processen som verkar spela en större och 
större roll i företagen. Några av företagen (IT-företaget, Energiföretaget, Verkstadsföretaget) 
har även uttryckt att de skulle kunna vinna mycket på att bli bättre på att dra lärdomar av 
tidigare investeringar och att detta kommer bli viktigare i framtiden. Samtliga företag som 
använde sig av efterrevisioner i lärande syfte påpekade även att resultaten av analyserna 
kanske inte kan användas till något specifikt då de omöjligt kunde veta innan att det var en 
specifik punkt som avvikit. Ofta är det slumpmässiga faktorer som avgör. De menade 
samtidigt att resultaten kan skapa kunskaper som ändå kan vara till nytta. Detta går att koppla 
till Lefley (2016) som menar att resultaten av efterrevisioner kan vara till nytta för framtida 
investeringar även om en specifik förbättringsåtgärd för en speciell investering inte 
identifieras. Exempelvis kan mönster på vad som räknats fel på urskiljas om flera efter-
revisioner och resultaten av de analyseras. 
	  
När efterrevisionerna sedan skett i företagen hanteras resultaten av dem på olika sätt. 
Energiföretaget saknar i dagsläget ett systematiserat arbetssätt i syfte att hantera deras 
efterrevisioner. Oftast är det bara ett konstaterande av vad det blev. Verkstadsföretaget har ett 
systematiserat arbetssätt för att analysera resultaten av sin efterrevision i avdelningen för 
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teknikutveckling men i övriga avdelningar saknas detta. Rederiet använder ett liknande sätt att 
hantera resultaten från efterrevisionen där de enbart arbetar på ett systematiskt sätt när det 
kommer till investeringar som de kategoriserar som “större”. Övriga sex företag som gör 
efterrevisioner har samtliga ett systematiserat sätt för hur de hanterar resultaten av sina 
uppföljningar och efterrevisioner där de skall utvärderas och förbättringsåtgärder skall försöka 
hittas om det är möjligt. Detta är i enlighet med Lefley (2016) som menar att konkreta planer 
bör finnas för vad som skall göras med de resultat som efterrevisionen resulterar i.  

5.2 Intuition  

Utifrån kategoriseringen som gjorts av företagen när det gäller intuition går det att identifiera 
likheter och skillnader mellan dem. Ett tydligt samband som kan urskiljas är att företagens 
intuitioner för investeringsprocessen i huvudsak uppstår under uppföljningarna. I de företag 
som använder sig av Intermediate PA, alltså uppföljning under investeringens livstid, 
uppkommer mycket av intuitionerna i de analyser som görs i dessa. Samma sak gäller även de 
företag som endast gör Early PA, alltså uppföljning under investeringens genomförande. 
Dessa uppföljningar blir därmed en oerhört viktig del för att företagen ska kunna förbättra 
sina investeringsprocesser och göra de mer effektiva. Att företagen arbetar på detta sätt går att 
koppla till Lefley (2016) som menar att uppföljningar kan förbättra framtida investerings-
processer genom att åtgärder för avvikelser eller andra problem identifieras. Identifieras dessa 
kan åtgärder skapas som kan leda till lärande. Dessa åtgärder som identifieras kan ses som 
tankar om hur tidigare etablerade system eller föreställningar kan ändras hos individer i 
grupper för att göra saker bättre i framtiden (Müllern och Östergren 1995, s. 10-11). 
	  
Det går även att urskilja att investeringsprocessen i de undersökta företagen till stor del litar 
på expertintuitioner inom organisationen för att åtgärder och förbättringar av processen ska 
uppstå (Crossan, Lane och White 1999). I huvudsak är det personernas tidigare erfarenheter 
som grundar nya tänkanden. Exempelvis har Rederiet, Byggföretaget, Industriföretaget, 
Papperstillverkaren och IT-företaget specifika avdelningar eller specifika personer som är 
med i alla investeringar och därigenom samlar på sig mycket erfarenheter som sedermera 
möjliggör nya intuitioner för processen. Det här tillvägagångssättet menar Müllern och 
Östergren (1995 s. 71) är viktigt för att öka företagets prestationer genom att arbeta med 
erfarenheter och utvärdera hur man tidigare agerat. Förutom den erfarenhetsbaserade expert-
intuitionen uppkommer även entreprenöriell intuition som grundar sig i nytänkande hos 
individer inom organisationen (Crossan, Lane och White 1999). Detta uppkommer i några 
företag och har också i flera fall sin grund i uppföljningarna. Denna typ av intuition 
uppkommer främst i specifika fall. Det har bland annat visat sig tydligt i ett av de undersökta 
företagen, Produkttillverkaren, där en enskild individ haft en nytänkande idé som syftade till 
att öka graden av förståelse kring valutahanteringen i företaget. Även Fordonstillverkaren och 
Verkstadsföretaget hade ett tydligt exempel kring detta när de såg att överblicken över 
investeringsprocessen var undermålig och såg då att tydligare system krävdes och kom med 
idéer kring detta. I begreppet intuition föreligger precis som Crossan, Lane och White (1999) 
menar, mycket erfarenhet och implicit kunskap som därmed inte framkommit i studien. En 
konsekvens av detta är att det endast framkommit explicita intuitioner och de har 
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kategoriserats som expert- och entreprenöriella intuitioner. Den bakomliggande och implicita 
kunskapen har under intervjuerna inte uppkommit. 

5.3 Interpretation  

Det gemensamma för samtliga undersökta företag är att interpretationen sker med hjälp av 
olika typer av kommunikationer. Det är tydligt att de undersökta företagen använder sig utav 
kommunikation med flera personer för att minska skiljaktigheter i sina tolkningar vilket är i 
enlighet med Crossan, Lane och White (1999). Det styrker även det Crossan och Berdrow 
(2003) kommer fram till i sin studie där de menar att en homogen förståelse måste skapas 
inom gruppen för att komma vidare. Företagen verkar även ha tydliga vägar för hur detta ska 
gå till och att komma upp med nya idéer och föra en dialog kring dessa verkar inte vara några 
problem.  
	  
Företagen skiljer sig däremot på de kommunikationsvägar som individerna använder för 
tolkning av deras intuitioner. I Produkttillverkaren, Logistikföretaget, Verkstadsföretaget och 
Energiföretaget sker detta främst genom formella möten men också i form av löpande 
dialoger mellan personer i deras närhet och personer på liknande positioner i företaget. I 
Rederiet och IT-företaget sker istället interpretationen mer via kontakter med specifika 
avdelningar eller personer i organisationen där dessa hjälper till att tolka intuitionen.  Bygg-
företaget, Industriföretaget och Fordonstillverkaren använder en kombination av dessa kanaler 
där de både har en tydlig mötesstruktur samtidigt som interpretation också sker via dialog 
med en specifik avdelning eller person inom organisationen. Papperstillverkaren skiljer sig 
ytterligare då detta företag arbetar med interpretation likt Canada Post Corporation där 
tolkningarna främst baseras på direktiv uppifrån istället för att förlita sig på sin egen kunskap 
(Crossan och Berdrow 2003). I Papperstillverkarens fall innebär det att tolkningarna kommer 
från deras Operational Technical Manager. Det verkar därmed som att de anställda inte gör 
några egna tolkningar utan väntar istället på direktiv uppifrån.  

5.4 Integrering  

Det som går att urskilja i hur lärande integreras i de undersökta företagen är att samtliga 
företag utvecklar gemensamma meningar via olika typer av diskussioner, där interpretationer 
som utvecklats beslutas om huruvida de är tillräckligt relevanta för att införas eller inte. 
Genom att företagen har ett beslutande organ eller möten där flera personer från olika delar av 
organisationen är med så behöver flera vara med på besluten för att de ska integreras. För att 
detta ska ske behöver en gemensam förståelse skapas för varför just detta tänkande eller den 
åtgärden är bra för företaget. Detta är i enlighet med Crossan, Lane och White (1999) som 
menar att en gemensam förståelse och tänkande måste skapas för att ett kollektivt beteende 
med homogena handlingar skall uppstå. Det gemensamma med integrationen i företagen är 
också att en viss del av organisationen verkar ha stor makt. 
	  
Inom denna integreringsprocess skiljer sig företagen dock åt där vissa företag har en specifik 
avdelning eller personer som har stort ansvar för vad som integreras. I andra företag är fler 
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personer inblandade, ofta från olika avdelningar inom organisationen. I Rederiet, IT-företaget 
och Industriföretaget integreras det mesta lärandet genom att en specifik avdelning, där 
mycket erfarenheter samlas, bedömer om tanken eller åtgärden skall genomföras. I 
Papperstillverkaren är det istället främst två personer på specifika positioner i företaget som 
har stort inflytande över vad som integreras eller inte. Övriga sex företag är mer organiserade 
på det sättet att integreringen omfattar större antal personer där fler får vara med i besluten om 
vad som integreras. De företag som applicerar den mer inkluderande integreringsprocessen 
liknar det som Senge (1990, se Crossan och Berdrow 2003, s. 1098) menar behövs för att 
integrera olika åsikter, där de som berörs av förändringen skall vara delaktiga. Detta kan även 
liknas vid Simons (1994) interaktiva styrning där fler kan påverka i beslutsprocessen.  
	  
En annan skillnad som föreligger mellan företagen är att Industriföretaget verkar ha svårare 
att ta till sig de intuitioner och interpretationer som framkommer och integrera dem i verk-
samheten. Här verkar det som att de interpretationer som uppkommer diskuteras länge på 
interpreteringsnivå och att detta skapar svårigheter att implementera det. Vilket exemplifieras 
genom att Ekonomichefen kom med en idé som de flesta tyckte var bra men ändå har den inte 
integrerats ännu. De andra företagen verkar, när det gäller att integrera kunskaper inom delar 
av organisationen, vara mer förändringsbenägna. 

5.5 Institutionalisering 

5.5.1 Företagen som lyckas skapa en systematisk institutionalisering i investerings-
processen 
De undersökta företagen som lyckats skapa en systematisk institutionalisering är: Produkt-
tillverkaren, Logistikföretaget, Rederiet, IT-företaget, Byggföretaget, Verkstadsföretaget och 
Fordonstillverkaren. Denna institutionalisering går till på lite olika sätt i de olika företagen 
men det gemensamma för samtliga är att det finns systematiska mönster på att institution-
alisering uppstår. Dessa systematiserade mönster har alla baserats på att individer och grupper 
skapat ett homogent tänkande och agerande som sedan fått följden att etablerade system, 
strukturer, strategier och rutiner förändras i hela organisationen. Det är denna feed forward 
process som Crossan, Lane och White (1999) menar måste uppstå för att institutionalisering 
skall ske. 
	  
Inom Produkttillverkaren skapas institutionalisering genom controllernätverk och kvartals-
möten där de olika enheterna möts för att implementera nya kunskaper. Detta kan exempli-
fieras genom den individ som i uppföljningarna identifierade ett mönster av avvikelser och 
därefter skapade en entreprenöriell intuition (Crossan, Lane och White 1999). Intuitionen 
bestod av att förändra sättet att hantera valutor på. Individen interpreterade sedan denna med 
sitt team för att tolka intuitionen. Därefter integrerades det genom att individen tillsammans 
med sitt team presenterade sitt förbättringsförslag för ledningsgruppen. I detta steg skapades 
en delad förståelse och det bedömdes då vara relevant för företaget. Förslaget institutional-
iserades sedan när ledningsgruppen valde att implementera förslaget som idag används inom 
investeringsprocessen vilket skapat en homogen förståelse och beteende för hela 
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organisationen. Här har alltså uppföljningarna lett till att organisatoriskt lärande skapas i 
stegen för utveckling och urval i investeringsprocessen. Det skall dock tilläggas att företaget 
har svårt att skapa institutionalisering när det gäller större förändringar på grund av företagets 
storlek och strukturer. 
	  
IT-företaget har också ett bra exempel på hur lyckad institutionalisering uppstår. I företaget är 
det en viss avdelning tillsammans med CIO som samordnar de kunskaper som kommer upp 
och sprider detta i organisationen. Ett exempel på hur institutionalisering uppstått är det 
äskandesystem som CIO föreslog. Individen använde i detta fall sin expertintuition (Crossan, 
Lane och White 1999) där han använde sig av erfarenheter från sin tidigare arbetsgivare för 
att identifiera ett mönster av problem. Detta kan förklaras med hjälp av Crossan, Lane och 
White (1999) som menar att när diskrepansen blir för stor mellan institutionen och dess 
omgivning behöver nya intuitioner uppkomma. CIO såg här att andra företag hade gjort på 
detta sätt och lade därför fram sitt förslag för att minska denna diskrepans. Förslaget 
interpreterades i samhörighet med kollegor för att sedan integrera det och uppnå en homogen 
förståelse. Processen för att institutionalisera förslaget var att presentera det för IT-board och 
där besluta om dess implementering. Detta äskandesystem är nu obligatoriskt för hela 
koncernen och har fått följden att det skapats organisatoriskt lärande i stegen för utveckling 
och urval i investeringsprocessen. Det nya systemet underlättar även processerna för interpre-
tation och integrering då det skapat tydliga kommunikationsvägar för de medarbetare som 
befinner sig längre ner i hierarkin i likhet med Crossan och Berdrow (2003). 
	  
Det separata forumet är det som möjliggör för institutionalisering inom Fordonstillverkaren. 
Ett exempel på hur institutionalisering uppstår är när företaget gjorde förändringen från att ha 
två system till att nu endast använda ett. Det framgår inte utifrån det empiriska materialet 
vilken individ som först fått intuitionen men det förklaras att någon identifierat att de två 
systemen som användes var otillräckliga sett till företagets uppföljningar. Därefter har 
förslaget interpreterats och integrerats inom gruppen och sedan i det tvärfunktionella forumet 
tillsammans med andra medlemmar från organisationen uppnått en delad förståelse kring att 
detta faktiskt var fallet. Det var först endast produkt- och säljavdelningen som ville ha en 
förändring i systemen. I det tvärfunktionella forumet kom de dock överens om att detta bör 
implementeras för alla avdelningar inom organisationen. Det blev därmed institutionaliserat 
efter att beslutet tagits om förslagets implementering i det separata forumet. Det nya systemet 
har skapat organisatoriskt lärande i steget för kontroll/efterrevision.  
	  
Ett annat företag som lyckas skapa systematisk institutionalisering är Byggföretaget. Här 
skapas detta genom det styrsystem de använder där nya kunskaper byggs in i systemet. Ett 
exempel på detta är när en person som arbetade med utvärdering såg ett mönster att vissa 
metoder för att genomföra investeringarna var ineffektiva. Han kom då med en entreprenör-
iell intuition (Crossan, Lane och White 1999) om att bara tillåta vissa andra metoder och 
interpreterade detta med kollegor genom att diskutera detta med dem. De beslutade sedan att 
integrera detta genom att lägga till det i styrsystemet och därmed institutionaliserades detta i 
hela organisationen. Detta innebar att steget för utveckling i investeringsprocessen på denna 
punkt blev bättre och mer effektiv då de ineffektiva metoderna inte längre fick utrymme. 
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Verkstadsföretaget lyckas även skapa systematisk institutionalisering där det formas genom 
de regelbundna möten som hålls. I samband med dessa möten uppmuntras anställda att 
komma med förbättringsförslag. Ett exempel på en lyckad institutionalisering är där företagets 
controllers upplevde att de inte hade tillräckligt bra överblick över godkännandeflödet för 
investeringar. Det framgår inte vilken individ som bidrog med intuitionen men detta 
interpreterades och integrerades i samråd med andra controllers (Crossan, Lane och White 
1999). Institutionaliseringen skapades sedan i Global Product Board där beslutet togs att 
införa det nya systemet som nu förbättrat och skapat organisatoriskt lärande i steget för urval 
inom investeringsprocessen för företaget.  
	  
Rederiet och Logistikföretaget saknar empiriska exempel men det går trots detta att identifiera 
att det finns systematiserade processer för att skapa institutionalisering. Inom Rederiet skapas 
institutionaliseringen främst via den specifika avdelningen som sitter med i alla investeringar 
och inom denna avdelning samlas mycket kunskap. Denna kunskap delas sedan till övriga 
organisationen via möten men främst via den checklista som används. Logistikföretaget har 
också en lyckad process för institutionalisering. Investeringskommittén är här viktig för att 
sprida kunskaper till de olika delarna av organisationen men det mest framträdande sättet för 
att lärande skall uppnås inom hela investeringsprocessen är det datasystem som företaget 
använder systematiskt. Genom detta datasystem uppstår institutionalisering av kunskaper då 
förutsättningar och analyser av tidigare investeringar skapar ett erfarenhetsbaserat lärande.  
	  
Samtliga av dessa företag lyckas alltså skapa systematisk institutionalisering av lärande inom 
organisationen. Företagen skiljer sig dock något åt på vilket sätt detta sker. Det går här att 
urskilja två olika grupper där den ena består av företag som främst skapar detta via system 
och den andra mer via en systematiserad möteskultur. Byggföretaget, Logistikföretaget och 
Rederiet grundar sin institutionalisering och sitt organisatoriska lärande till stor del på 
datasystem där dessa används för att sprida kunskaper vidare i organisationen. Genom detta 
får alla som är med i investeringsprocessen tillgång till detta och tvingas i vissa fall också till 
att använda de kunskaper som byggs in i systemet. Dessa system är också utformade för att 
skapa möjligheter till nya intuitioner. Organisationernas investeringsprocesser blir därmed 
bättre och bättre då ständiga förbättringar hela tiden sker. Detta går att koppla till Crossan, 
Lane och White (1999) och March (1991) som menar att det måste finnas system som skapar 
en spänning mellan feed forward- och feedback processen. Det är precis vad dessa företag har 
skapat då de vid avvikelser eller andra problem i investeringsprocessen har institutionaliserat 
ett beteende där detta skall försöka undvikas nästa gång genom att ständigt försöka hitta 
lösningar på dessa problem. Detta kan ses som en institutionaliserad feed forward process. 
Samtidigt är systemen utformade på det sättet att feedback systemet sedan hjälper dem att 
göra det som blivit institutionaliserat via feed forward processen. 
	  
Den andra gruppen av företag är Produkttillverkaren, Fordonstillverkaren, IT-företaget och 
Verkstadsföretaget som istället i huvudsak har en systematiserad process för möten. I dessa 
företag institutionaliseras nytt lärande genom att kunskaper kommuniceras högt upp inom 
organisationen och om de anser att alla skall ta del av detta så kommunicerar de ut det till hela 
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organisationen. Detta sker på ett systematiskt sätt då det finns regelbundna möten och forum 
inom organisationerna som diskuterar och kommunicerar ut nya kunskaper. Dessa företag har 
alltså institutionaliserat ett sätt för kommunikation där den institutionella ordningen (Crossan, 
Lane och White 1999) tillåter och skapar kommunikationer mellan företagens olika delar. 
Detta möjliggör för nytt lärande och skapar institutionaliserat lärande systematiskt då tydliga 
kommunikationsvägar för hur intuitioner institutionaliseras finns. Detta arbetssätt går även att 
likna vid Simons (1994) interaktiva styrning där anställda på olika nivåer inom organisationen 
har regelbundna möten där de även har inflytande i beslutsprocessen vilket skapar bättre 
förutsättningar för institutionaliseringens bakomliggande processer.  
	  
Förutom dessa typer av mötesstrukturer och systembaserade program för lärande har flera 
företag också specifika avdelningar som till stor del används för att bygga upp kunskaper och 
bevara dem inom företaget. Rederiet, IT-företaget, Byggföretaget och Verkstadsföretaget 
använder sig alla utav detta arbetssätt då de har en egen avdelning eller en specifik del av 
organisationen som är med i alla investeringsprocesser. Detta menar Williams (2008) är ett 
sätt att sprida lärandet till andra delar av organisationen som kan ha nytta av det i framtiden. 
Dessa avdelningar samlar därmed på sig mycket erfarenheter som sedan kan spridas vidare i 
organisationen via de olika datasystemen eller mötesstrukturerna. Det här gör att kunskaperna 
inte blir personliga utan att kunskapen samlas inom företaget och att lärandet kvarstår även 
om individer lämnar organisationen. Detta är enligt Crossan, Lane och White (1999) en 
grundförutsättning för att organisatoriskt lärande ska uppstå. 
	  
En likhet mellan flera av företagen är att nytt lärande institutionaliseras genom att en delad 
förståelse skapas med någon eller några personer med inflytande och makt vilket är i enlighet 
med Crossan och Berdrow (2003). I alla dessa företag förutom Byggföretaget tas besluten att 
institutionalisera något genom att personer som sitter högt upp i hierarkin beslutar om detta. 
Inom Byggföretaget är det istället en löpande process där de som gör uppföljningarna kan 
justera systemen utefter avvikelser utan att det går upp till högre instanser. 
	  
Det gemensamma för samtliga av dessa företag som skapar systematisk institutionalisering är  
att med deras regelbundna mötesstruktur och systemuppdateringar öppnar det som Berends 
och Lammers (2010) benämner som “tidsfönster” för institutionalisering. Denna regelbundna 
struktur för kommunikation och systemändringar möjliggör för intuitioner att lyckas bli 
institutionaliserade under tiden “tidsfönstret” är öppet. Att möten och diskussioner om 
systemförändringar sker ofta gör att intuitionerna fortfarande kan vara aktuella i denna 
föränderliga omvärld när ett faktiskt beslut skall tas om kunskapen skall institutionaliseras 
eller inte. Trots dessa regelbundna tillfällen där möjligheter för lärande skapas visar det sig att 
Produkttillverkaren och Fordonstillverkaren har svårt att införa stora förändringar. Båda är 
stora företag vilket innebär att processerna är långa för att större förändringar skall kunna ske 
inom hela organisationen. Att tidsfönstret är stängt när det väl kommer upp till de som 
beslutar om institutionaliseringen skulle kunna vara en anledning till att dessa större 
förändringar sällan genomförs. En annan anledning kan vara den starka feedbackstrukturen 
som Crossan, Lane och White (1999) menar kan försvåra införandet av nytt lärande. 
	  



	   57	  

Alla företag har även institutionaliserade processer som gör att nytt tänkande och nytt 
handlande fångas upp vilket enligt Crossan, Lane och White (1999) måste till för att 
organisationen inte skall fastna i en process som enbart handlar om feedback. Detta 
åskådliggörs i dessa företag genom att de har institutionaliserat att avvikelser i både Early PA 
och Intermediate PA skall analyseras för att på så sätt försöka identifiera nytt lärande och nya 
sätt att tänka och handla inom investeringsprocessen.  

5.5.2 Företagen som inte lyckas skapa systematisk institutionalisering 
De företag som inte har lyckas skapa systematiserad institutionalisering i investerings-
processen är Industriföretaget, Energiföretaget och Papperstillverkaren. Industriföretaget kan 
lyckas uppnå integrering inom de olika affärsområdena genom den processansvariga eller 
genom “group investment” möten. De lyckas dock inte skapa institutionalisering vilket till 
stora delar beror på att de inte har något systematiserat sätt för hur de olika affärsområdena 
ska hjälpa och ta del av varandras kunskaper. De flesta kunskaperna samlas här hos den 
processansvariga för varje affärsområde. Denna typ av svårighet kan förklaras genom att de 
starka kommunikationsstrukturerna som är institutionaliserade i organisationen idag är 
formade på det sättet att det blir svårt för de olika affärsområdena att kommunicera med 
varandra. Starka kommunikationsstrukturer som inte är utformade utifrån lärandeperspektiv 
menar Berends och Lammers (2010) är ett stort hinder för organisatoriskt lärande. 
Respondenten på Industriföretaget uttryckte detta tydligt genom att beskriva de olika 
affärsområdena som egna organisationer vilket är en tydlig indikator på att det är svårt att 
uppnå institutionalisering som sträcker sig över hela organisationen.  
	  
Inom Industriföretaget verkar även integrering när det gäller större förändringar, som 
påverkar flera affärsområden, vara svåra att uppnå i vissa fall till följd av de starka 
strukturerna som finns inom organisationen. Exempel på detta är när deras ekonomichef kom 
med en intuition om att de skulle ändra ett klassificeringssystem i processen. Detta har 
interpreterats genom att de länge diskuterat förslaget, de flesta har gillat det men det har 
fortfarande inte implementerats. Detta skulle kunna förklaras genom att det som Crossan, 
Lane och White (1999) menar är den första svårigheten med organisatoriskt lärande, alltså att 
gå från interpretation till integrering. Här måste existerande föreställningar som finns i 
gruppen förändras och det kollektiva tänkandet bli homogent. Industriföretaget har här lyckats 
få ett homogent tänkande bland de flesta, då många gillar förslaget, men rätt personer verkar 
inte ha tagit till sig det eftersom de inte har lyckats implementera det ännu.  
	  
Energiföretaget har precis som Industriföretaget inte heller någon systematiserad process för 
hur institutionaliseringen går till. Att integrera nya kunskaper i vissa grupper är ingen större 
svårighet men det är just vid steget för institutionalisering som det ofta tar stopp. Grupperna 
som integrerar en viss kunskap delar inte med sig av detta på något systematiserat sätt utan 
det samlas oftast inom dessa grupper eller hos specifika individer. Dessa specifika individer 
blir viktiga för att företaget ska lära sig nya saker och sprida de inom organisationen. Då det 
blir så personberoende och det är mer slumpen som avgör vad som institutionaliseras så kan 
det inte ses som ett systematiskt sätt för institutionalisering.  
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Papperstillverkaren saknar även de en process som systematiskt skall skapa institutionali-
sering inom organisationen. Detta är en följd av att det endast är två högt uppsatta individer 
som driver förändringarna för företaget. Det förklaras även av respondenten att en systematisk 
process för inlärande inte är nödvändig då de anställda jobbat där under en längre tid. Detta 
går att härleda till det Crossan, Lane och White (1999) beskriver som fysiska men även 
kognitiva hinder för förändringar till följd av att tidigare institutionalisering skapat en stark 
feedback process. Dessa hinder går att identifiera hos Papperstillverkaren där intuitioner 
sällan uppkommer, där det istället förlitas på OTM att bidra med förslag och intuitioner. Det 
går även att koppla till Berends och Lammers (2010) som menar att redan institutionaliserade 
logiker och kommunikationsstrukturer blir hinder för utvecklandet av organisatoriskt lärande. 
Dessa hinder, främst i kommunikationsstrukturerna, går att identifiera inom Papperstillverk-
aren där interpretationen i företaget endast görs av de två individerna vilket leder till att det 
även är de som beslutar kring organisationens integrering.  
	  
Det som går att urskilja här är att anledningen till att dessa företag inte lyckas skapa 
institutionalisering baseras till stor del på att mycket kunskaper samlas hos individer. Alla tre 
företag har lärandeprocesser som till stor del baseras på detta, vilket innebär att kunskaperna 
mer ligger hos individerna än hos organisationen i sig. Papperstillverkaren är mest individ-
fokuserad här då det främst är två personer som skapar lärandet och utanför denna krets 
verkar denna kunskap inte spridas. Industriföretaget har sin processansvariga och Energi-
företaget har sin ekonomichef där mycket av kunskapen samlas. I Industriföretaget handlar 
det också om att det inte finns några kommunikationsstrukturer mellan de olika affärs-
områdena. Industriföretaget och Papperstillverkaren liknar även varandra på det sätt att feed 
forward processen begränsas för mycket till följd av att de fysiska och kognitiva hindren är 
för stora. Detta visar sig genom att kommunikationsstrukturerna i båda företagen är 
begränsande. Begränsningarna för att uppnå institutionalisering som visar sig här går även att 
härleda till Simons (1994) diagnostiska styrning där det skapats en homogen förståelse och 
konsensus om vad som är viktigt hos ledningen. Detta innebär att de individer som befinner 
sig lägre ner i hierarkin har en låg grad av inflytande i beslutsprocessen och därmed 
lärandeprocessen. Energiföretaget har en tydligare kommunikationsstruktur än de andra två 
företagen men den är så individbaserad att institutionalisering sällan uppnås. 

 

 

 

 

 

 



	   59	  

5.6 Koppling till analysmodell 

Utifrån empirikapitlet och ovanstående analys har en sammanställning och illustration gjorts 
av hur och på vilket sätt organisatoriskt lärande skapas i investeringsprocessen. Genom denna 
modell förklaras och illustreras hur det organisatoriska lärandet steg för steg byggs upp och 
hur länkarna mellan de olika delstegen för detta ser ut. I modellen går det även att urskilja var 
i processen, och främsta faktorerna till varför, de företag som inte lyckas skapa organisat-
oriskt lärande misslyckas att skapa detta. Detta illustreras med ett kryss i modellen. 
 

 
  Figur 6. Processen för det organisatoriska lärandet i investeringsprocessen     
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6. Diskussion och Slutsats 
I detta kapitel förs en diskussion kring den studie som genomförts och därefter presenteras de 
slutsatser som kan dras utifrån analyskapitlet och analysmodellen. Kapitlet avslutas med 
rekommendationer till framtida studier. 
 

6.1 Diskussion 

Åter till inledningen så menar Pohlman, Santiago och Markel (1988) att det finns 
organisationer som är skickligare än andra när det gäller investeringsprocessen. Några tydliga 
förklaringar finns dock inte till hur de som är bättre arbetar med denna process men 
efterrevisoner spelar en viktig roll för att göra den bättre (Burns och Walker 2009). Främsta 
syftet med efterrevisioner är enligt Lefley (2016) att hela organisationen ska lära sig göra 
investeringsprocessen bättre. Utifrån detta ville vi förklara och förstå hur och på vilket sätt det 
organisatoriska lärandet skapas inom företags investeringsprocess och hur de på detta sätt kan 
förbättra denna. Genom att undersöka tio olika företag har vi genom denna studie kommit 
fram till hur och på vilket sätt detta går till och därmed kan vi öka förståelsen kring detta 
fenomen. Företagen som lyckas skapa en systematiserad process för organisatoriskt lärande 
har en process för detta som är utformad på ett specifikt sätt som innefattar systematiserade 
metoder för att sprida lärandet i hela organisationen. Denna process är även uppbyggd på ett 
sätt där problem och avvikelser i uppföljningarna ständigt analyseras vilket skapar nya intuit-
ioner till nytt lärande. 
 
Lärandet inom organisationerna utgår till stor del från de uppföljningar som företagen gör. IT-
företaget och Rederiet använder sig främst utav ett systematiskt sätt för Early PA medan 
resterande åtta företag både gör Early PA och Intermediate PA systematiskt vad gäller alla lite 
större investeringar. Samtliga företag grundar till stor del intuitionerna för investerings-
processen på uppföljningar och efterrevisioner (Lefley 2016; Azzone och Maccarrone 2001) 
Antingen handlar det om avvikelser eller om att andra problem inom processen har uppstått 
som här identifieras och analyseras för att skapa intuitioner på hur dessa avvikelser och 
problem kan undvikas genom förbättringsåtgärder.  
 
Det är inte förvånande i sig att uppföljningarna spelar en så stor roll för intuitionerna som det 
visar sig men att alla företagen förutom IT-företaget och Rederiet lägger stor vikt och 
verkligen analyserar många av sina investeringar systematiskt i deras Intermediate PA är 
något som utifrån teorin var svårt att identifiera. En intressant upptäckt är att denna Intermedi-
ate PA görs på ett sätt som liknar Final PA, där investeringens resultat redan under dess 
livslängd analyseras genom simulation. Detta gör att företagen redan när effekterna av inv-
esteringen kan urskiljas kan utvärdera och analysera dem vilket gör denna del av processen 
mer aktuell. Enligt Lefley (2016) läggs ingen stor vikt vid Final PA då det är dyrt och när 
investeringens livslängd är slut gäller ofta andra förutsättningar än vad som gällde vid 
genomförandet av investeringen. Det här gör att lärdomarna som kan dras av investeringarna 
inte längre är aktuella när Final PA genomförs. Men genom att simulera resultaten redan när 
stora delar av effekterna av investeringen går att identifiera kan det de kommer fram till 
fortfarande vara aktuellt och förbättringsåtgärder och lärande kan ha större chans att skapas. 
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IT-företaget och Rederiet är de enda företagen som lyckas skapa organisatoriskt lärande trots 
att de inte har någon systematiserad process för Intermediate PA. Att de lyckas med detta 
ändå skulle kunna bero på att de har en utförlig process för Early PA där de fångar upp 
förbättringsåtgärder redan där vilket gör att förändringar och nya feed forward processer hela 
tiden skapas. Det kan dock diskuteras här om dessa intuitioner till förbättringsåtgärder blir 
lika genomtänkta och djupt analyserande som om de även hade gjort en Intermediate PA. 
Jämförelser mellan investeringsprocesser och urskiljande av mönster på systematiska problem 
och avvikelser borde vara svåra att upptäcka endast genom de löpande uppföljningarna. 
  
Interpretationerna sker sedan främst via olika typer av kommunikationer. Samtliga företag 
visade sig ha tydliga vägar för hur intuitionerna skulle kommuniceras vidare och det handlade 
främst om dagliga dialoger, formella möten men också dialoger med en specifik avdelning. 
Att denna specifika avdelning spelar en sådan stor roll för flera av företagen skulle kunna 
bero på att företagen har velat skapa en samlingsplats för personer som är experter på de olika 
delarna inom investeringsprocessen. Detta i likhet med Williams (2008) som menar att en 
specifik avdelning kan finnas i syfte att hjälpa de andra delarna av organisationen att tolka, 
integrera och sprida nya kunskaper. När interpretationerna sedan integreras behöver en delad 
förståelse skapas bland grupper för att det skall integreras och detta sker främst via möten och 
andra kommunikationer. Vi fann här att det i alla företag förutom Byggföretaget krävs att 
delad förståelse skapas hos personer med inflytande och makt för att integrering skall kunna 
ske. Detta eftersom det i alla dessa företag är ett beslutande organ eller en mötesgrupp som 
bestämmer vad som integreras i investeringsprocessen. Något som är intressant vad gäller 
Industriföretaget är att Ekonomichefen, en person med till synes mycket inflytande, inte 
lyckats integrera sin intuition. Crossan och Berdrow (2003) menar att individer med mycket 
inflytande har större möjligheter att påverka lärandeprocessen. Att ekonomichefen i detta fall 
inte lyckats kan till viss del bero på att han nyligen tillsattes och därför inte har det inflytande 
som normalt sätt medföljer titeln. 
 
Av de tio undersökta företagen går att det att urskilja att sju av dem lyckats systematisera 
skapandet av institutionalisering. Detta sker i de undersökta företagen på två olika sätt. Det 
ena är systembaserat där tre av företagen skapar institutionaliseringen genom att systematiskt 
bygga in nytt lärande i data- och styrsystem. De övriga fyra företagen använder sig istället av 
systematiserade mötesstrukturer som sprider lärandet till organisationens olika delar. Det 
gemensamma för alla företag som lyckas är att samtliga har skapat systematiserade 
institutionaliserade processer där företagens system hela tiden skapar nya intuitioner, vilket 
kan liknas med den spänning March (1991) menar behöver finnas mellan feedback och feed 
forward. Alltså att det är ett kretslopp där feedback processen hela tiden, med hjälp av de 
analyser som sker i uppföljningarna, skapar en feed forward process där nytt lärande ständigt 
skapas och feedback processen därmed ständigt uppdateras.  
 
Två företag har dock svårigheter med steget till institutionalisering ibland. Produkttillverkaren 
har vissa svårigheter att institutionalisera större saker. Detta kan bero på att det är ett stort 
företag och att det därmed blir svårt för större förändringar att slå igenom på grund av att 
intuitionerna behöver gå långa vägar för att kunna institutionaliseras. Fordonstillverkaren har 
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inte ett lika tydligt mönster men en viss trögrörlighet för större förändringar kan identifieras 
då förändringarna som påverkar många behöver tänkas igenom noggrant i hela organisat-
ionen. Dessa långa vägar skulle kunna göra att det “tidsfönster” Berends och Lammers (2010) 
menar är viktigt kan ha passerat innan lärandet institutionaliseras. Produkttillverkaren och 
Fordonstillverkaren är tillsammans med Byggföretaget bland de största företagen i landet. 
Byggföretaget har dock inga större problem med detta då de direkt tillämpar förändringar i sitt 
styrsystem. På detta sätt lyckas de korta ner sin lärandeprocess och därigenom skapa 
förutsättningar för att institutionalisera större åtgärder när det fortfarande är aktuellt. 

6.2 Slutsats 

Utifrån studien som genomförts går det att urskilja att lärandet inom organisationer vad gäller 
investeringsprocessen till stor del utgår ifrån att individer upptäcker problem inom den. 
Uppföljningarna och efterrevisionerna på företags större investeringar är det främsta verktyget 
för att identifiera problemen och det är även i dessa processer största delen av intuitionerna 
till lärandet uppstår. Det är främst erfarenhetsbaserad expertintuition som uppkommer. 
Intuitionerna interpreteras sedan på lite olika sätt vad gäller hur de kommuniceras för att 
skapa delad förståelse. Det som företagen har gemensamt är att tydliga vägar finns för hur 
detta skall tas upp. Därmed går det att dra slutsatsen att tydliga vägar för vart och till vem 
individerna skall gå är viktiga för att möjliggöra interpretation. 
 
Den slutsats som kan dras gällande lyckad integration av nytt lärande i organisationer är att 
personer som interpreterat kunskaper via möten och andra kommunikationer måste kunna 
förmedla dessa och skapa homogen förståelse med personer som har makt och inflytande över 
vad som implementeras. 
 
Institutionaliseringen av lärande skapas sedan på två olika sätt. Vi kan här dra slutsatsen att 
det antingen sker genom mötesstrukturer där systematiserade processer för möten och 
kommunikation delar lärandet till hela organisationen eller via data- och styrsystem där 
lärandet istället byggs in i systemen och därigenom skapar institutionalisering. Vi kan även 
dra slutsatsen att en institutionaliserad process för analyser av uppföljningar används för att 
nytt lärande ständigt skall skapas.  
 
I de tre företagen som inte lyckas skapa organisatoriskt lärande är kunskaperna inom 
organisationerna till stor del individbaserade. Till följd av detta försvinner kunskaperna i 
organisationen om individerna slutar. Utifrån detta går det att urskilja att företag som tilldelar 
för mycket ansvar till specifika individer tenderar att ha svårare att skapa organisatoriskt 
lärande inom investeringsprocessen.  
 
Avslutningsvis går det att dra slutsatsen att organisatoriskt lärande i investeringsprocessen 
skapas genom att företagens organisationsstruktur är uppbyggd på ett sätt som både möjliggör 
och hjälper individerna, grupperna och organisationen att skapa intuition, interpretation, inte-
grering och institutionalisering. Det måste finnas systematiska metoder för hur lärandet sprids 
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inom organisationen. Om organisationsstrukturen är upplagd på detta sätt skapas möjligheter 
för att hela organisationen skall lära sig och därmed förbättra investeringsprocessen.  
 
Studien har bidragit till teorin genom att skapa förståelse och förklaringar till hur och på 
vilket sätt organisatoriskt lärande skapas inom investeringsprocessen och vilka förutsättningar 
som krävs för att detta skall lyckas. Praktiskt kan studien ge en fingervisning till företag på 
hur de behöver göra för att lyckas skapa organisatoriskt lärande i investeringsprocessen. 

6.3 Rekommendationer för framtida studier 

Med bakgrund i vår slutsats och diskussion anser vi att det skulle vara av intresse att 
genomföra en liknande studie i ett eller några få företag där lärandet studeras på ett djupare 
plan. Detta skulle kunna bidra med djupare förståelser för hur det organisatoriska lärandet 
steg för steg gestaltar sig inom investeringsprocessen. Det skulle även kunna bidra med mer 
specifika förklaringar till hur de som inte lyckas skapa lärande på organisatorisk nivå bör gå 
tillväga för att uppnå detta. Ett ytterligare förslag för vidare forskning är att genomföra en 
studie på företag som nyligen har implementerat sofistikerade metoder för efterrevision och 
undersöka vilka effekter det har gett för företagens investeringsprocess.  
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