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SAMMANFATTNING	

Tidigare forskning har påvisat ett positivt samband mellan styrsystem och huruvida en 

organisation kan agera lärande eller inte. Det är därför av intresse att studera hur krisers 

påverkan på en organisations styrsystem ter sig samt hur det i sin tur får organisationen i 

fråga att tillämpa lärande. År 2013 genomgick Göteborgs nation i Uppsala en kris som 

riskerade nationens alkoholtillstånd. Denna kris orsakades som resultat av att nationens 

tillstånd kring alkohol missbrukades varpå nationen fick en varning av miljökontoret och är 

nu verksamt under tillsyn. Denna kvalitativa studie syftar vidare till att studera förhållandet 

mellan styrsystem och organisationslärande med kriser som påverkan genom att tillämpa en 

fallstudie på Göteborgs nation. Resultatet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer 

med aktiva medlemmar på nationen med olika hierarkiska positioner. Det insamlade 

resultatet har sedan kategoriserats utefter studiens analysmodell som berör styrsystem, 

organisationslärande samt kriser. Studien resulterar slutligen i att konstatera hur kriser i detta 

fall inte haft en avgörande påverkan på huruvida Göteborgs nation kom till att implementera 

lärande i organisationen. Trots att vissa tendenser för organisationslärande förekom i och med 

krisen 2013, går det fortfarande att se tydliga tecken av single-loop learning genom hela 

organisationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: kriser, organisationslärande, styrsystem, single-loop learning, double-loop 

learning, knowledge acquisition, information distribution, information interpretation, 

organizational memory. 



	

1.	INLEDNING	...........................................................................................................................................	1	
1.2	PROBLEMATISERING	...................................................................................................................................	2	
1.3	SYFTE	OCH	FORSKNINGSFRÅGA	.............................................................................................................	3	

2.	TEORI	.....................................................................................................................................................	3	
2.1 TEORIVAL	........................................................................................................................................................	3	
2.2 STYRSYSTEM	.................................................................................................................................................	4	
2.2.1	OLIKA	STYRSYSTEM	..................................................................................................................................	4	
2.2.2	KOMMUNIKATION	.....................................................................................................................................	5	

2.3	ORGANISATIONSLÄRANDE	.......................................................................................................................	5	
2.3.1	BAKGRUND	....................................................................................................................................................	5	
2.3.2	OLIKA	TYPER	AV	ORGANISATIONSLÄRANDE	...............................................................................	6	

2.4 ORGANISATIONSLÄRANDETS MODELL	.......................................................................................	7	
2.4.1.	KNOWLEDGE	ACQUISITION	.................................................................................................................	7	
2.4.2	INFORMATIONS	DISTRIBUTION	..........................................................................................................	8	
2.4.3	INFORMATION	INTERPRETATION	.....................................................................................................	8	
2.4.4	ORGANIZATIONAL	MEMORY	.................................................................................................................	8	

2.5 ORGANISATIONSKRISER	........................................................................................................................	9	
2.6	ANALYSMODELL	..........................................................................................................................................	10	

3. METOD	...............................................................................................................................................	10	
3.1	FORSKNINGS	DESIGN	................................................................................................................................	10	
3.1.1	FORSKNINGSANSATS	..............................................................................................................................	10	
3.1.2	FALLSTUDIE	................................................................................................................................................	11	

3.2 DATAINSAMLING	.....................................................................................................................................	11	
3.2.1	PRIMÄRDATA	.............................................................................................................................................	12	
3.2.2	SEKUNDÄRDATA	.......................................................................................................................................	13	

3.3 ANALYS AV DATA	...................................................................................................................................	14	
3.4 RELIABILITET OCH VALIDITET	.......................................................................................................	14	

4.	RESULTAT	..........................................................................................................................................	14	
4.1	GÖTEBORGS	NATION	-	ORGANISATIONEN	......................................................................................	14	
4.1.2	PRESENTATION	AV	ARBETSUPPGIFTER	.......................................................................................	16	

4.2 RESULTAT UTIFRÅN STYRSYSTEM	..............................................................................................	18	
4.3 RESULTAT UTIFRÅN ORGANISATIONSLÄRANDE	...............................................................	19	
4.4 RESULTAT UTIFRÅN KRISER	............................................................................................................	21	

5.	ANALYS	...............................................................................................................................................	22	
5.1	ANALYS	UTIFRÅN	STYRSYSTEM	..........................................................................................................	22	
5.2	ANALYS	UTIFRÅN	ORGANISATIONSLÄRANDE	..............................................................................	23	
5.4	ANALYS	UTIFRÅN	ORGANISATIONSKRISER	...................................................................................	27	

6.	DISKUSSION	......................................................................................................................................	27	
7. SLUTSATS	.........................................................................................................................................	29	

7.1 VIDARE FORSKNING	..............................................................................................................................	30	
8. REFERENSLISTA	...........................................................................................................................	31	
9. BILAGOR	...........................................................................................................................................	35	

9.1 BILAGA 1	........................................................................................................................................................	35	
 

 

  



	 1	

1.	INLEDNING	

År 1667 grundades Göteborgs nation i Uppsala och var inledningsvis en verksamhet som 

enbart riktade sig mot studenter i Uppsala som ursprungligen var från Göteborg, Bohuslän 

och Halland. Nationen är idag öppen för samtliga studenter och har utvecklats från att vara en 

mindre studentförening till att fungera som en riktig organisation med över 400 landsmän 

med sina egna stadgar och styrelse (Göteborgs nation, 2015). Hela organisationen drivs av 

studenter och verksamheten styrs utifrån en tydlig hierarki (Förste kurator, 2015).	

 	

Som en studentnation utsätts Göteborgs nation för diverse utmaningar som försvårar 

verksamheten. Då nationen enbart styrs av studenter, leder detta vidare till att organisationens 

personalomsättning är hög varpå betydelsen för ett bra styrande blir väsentlig för nationens 

välbefinnande (Förste kurator, 2015). Då en organisation är utsatt för hög personalomsättning 

är det av vikt att organisationen kan hantera förändringar och ha förmågan att ta lärdom av 

hur olika situationer hanteras. För att en organisation ska kunna hantera utmaningar och 

förändringar på ett tillfredsställande sätt, har begreppet lärande blivit en alltmer väsentlig del 

i en organisations struktur (Morgan, 2006). Den vardagliga verksamheten på nationen präglas 

av ett högt tempo där planering inför, och utförande av evenemang är en återkommande 

arbetsuppgift som kräver god planering och ett noggrant utförande. Här är det vidare 

betydelsefullt att samtliga på nationen är införstådda i vilka reglementen som nationen 

påverkas av då misskötande av dessa kan komma att påverka organisationen negativt (Förste 

kurator, 2015). Morgan (2006) menar vidare att organisationslärande kan vara avgörande då 

organisationer befinner sig i osäkra miljöer eller andra osäkra situationer.	

 	

Organisationslärande beskrivs mer ingående i form av en uppdelning av två typer av 

lärande; de så kallade Single-loop learning (SLL) samt Double-loop learning (DLL) 

(Morgan, 2006). SLL beskrivs som organisationers sätt att genomföra tillfälliga korrigeringar 

av fel eller dysfunktionella aspekter medan DLL förklaras som organisationers förmåga att 

analysera problem för att hitta en mer fungerande lösning på lång sikt (Tomblin, 2010). Då 

funktionen av organisationslärande är att utesluta en organisations risker att utsättas för 

situationer som kan komma att påverka organisationens lärande, är det av intresse att studera 

resultatet av en organisation som trots ett teoretiskt sett funktionellt styrande ändå utsatts för 
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en kris. Hur organisationen i sådana situationer anpassar sitt styrande och hur de även 

tillämpar sitt lärande kan vidare vara av avgörande karaktär.	

	

År 2013 genomgick Göteborgs nation en kris som resultat av en gärning orsakad av en 

medlem på nationen. Händelsen bestod av att denna medlem brutit mot reglementen gällande 

alkoholtillstånd, varpå nationens fortsatta tillstånd för alkoholservering riskerades. Då 

majoriteten av nationens verksamhet förlitar sig på intäkterna som erhålls i samband med 

alkoholförsäljning, var denna tid mycket orolig och nationens fortsatta levnad ifrågasattes. 

Resultatet blev dock att Göteborgs nation försattes under tillsyn men där ytterligare ett 

misstag skulle resultera i att avskaffandet av serveringstillståndet skulle komma att bli ett 

faktum (Förste kurator, 2015).	

 

Händelsen då Göteborgs nation riskerade sitt alkoholtillstånd har kommit till att bli den mest 

allvarliga kris nationen någonsin fått handskas med (Förste kurator, 2015). Dock är det inte 

den enda kris nationen genomgått. År 2010 utsattes nationen för en ekonomisk kris då den 

dåvarande andrekuratorn fabricerade rapporter och presenterade siffror som inte stämde 

(Andre kurator, 2015). Detta handlande ledde till ett flertal obetalda fakturor och nationen 

utsattes därmed för en ekonomisk svacka (Andre kurator, 2015). I dessa situationer är det av 

intresse att studera huruvida Göteborgs nation använder sig av organisationslärande och i så 

fall i vilken form detta lärande förekommer. Huruvida organisationsstrukturen tillåter ett 

konsekvent användande av SLL eller om organisationen slutligen åstadkommer DLL, är 

faktorer som Göteborgs nation direkt eller indirekt måste arbeta med.	

1.2	PROBLEMATISERING	

Det som påvisar komplexiteten i denna fråga är att även om organisationslärande spelar 

allt större roll i organisationer, är den eftersträvade DLL svår att uppnå. Vidare förklaras 

utebliven DLL som en faktor som kan resultera i att organisationer hamnar i krisartade 

situationer (Morgan, 2006). Det som därför borde ifrågasättas är huruvida organisatoriskt 

lärande över huvud taget är lämpligt i alla former av organisationer. Undersökningen om 

huruvida organisatoriskt lärande är relevant för Göteborgs nation eller inte lyfter vidare större 

frågor. Om nationen är beroende av organisatoriskt lärande, hur ska organisationen då arbeta 

för att uppnå lärande? Och hur skulle nationen gå tillväga vid anpassning till ett 

organisatoriskt lärande i karaktär av DLL? Är det vidare så att organisationens höga 

personalomsättning har en direkt påverkan på nationens förmåga att tillämpa lärande? Dessa 
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frågor belyser värden som vidare kommer påverka diskussionen. För behandla dessa värden 

är det av intresse att studera hur hanteringen av motsättningen mellan hög personalomsättning 

och behovet av lärande faktiskt ser ut på Göteborgs nation.	

1.3	SYFTE	OCH	FORSKNINGSFRÅGA	

Denna empiriska undersökning syftar till att genom en fallstudie på Göteborgs nation, 

studera hur inomorganisatoriska kriser påverkar organisationers styrning samt förmåga att 

tillämpa lärande. Avsikten är att utifrån en identifierad kris kunna dra teoretiska slutsatser 

kring huruvida Göteborgs nation tillämpar lärande samt i vilken form lärandet förekommer. 

Det är en förhoppning att genom detta kunna redogöra för hur organisationer i riskfyllda 

miljöer hanterar organisatoriskt lärande samt betydelsen av det. Det syftas vidare studera hur 

hög personalomsättning kan komma att påverka lärandet i samband med kriser. Tomblin och 

Hubers teorier kommer lägga grund för analysen kring hur lärandet förekommer efter 

inomorganisatoriska kriser inträffat. Det är slutligen en förhoppning att insamla tillräckligt 

med resultat för att inte bara besvara ovanstående frågor, utan även ge ett svar på 

forskningsfrågan:	

Vilken effekt har organisationskriser på styrsystem och organisationens förmåga att 

agera som en lärande organisation?	

	2.	TEORI	

I teoriavsnittet presenteras de relevanta teoretiska begrepp och modeller som studiens 

analysmodell baseras på. Samtliga beskrivna teorier är ursprungligen utformade på 

engelska. I de fall där en lämplig svensk översättning finns har denna använts, annars har 

den ursprungliga engelska termen använts där dess innebörd förklarats.	

2.1 TEORIVAL	

Genom ett teoretiskt ramverk, vilket beskriver organisationers olika typer av lärande samt 

lärandets olika beståndsdelar, kommer forskningsfrågan besvaras. Teoriavsnittet är uppdelat i 

tre delar och avser skapa en grund för en analys kring hur organisationers lärande förhåller 

sig till organisationskriser.	

 	

Den första delen av teoriavsnittet behandlar definitionen av lärande utifrån olika 

författares uppfattning för att vidare redogöra för de två vanligaste typerna av lärande. Dessa 

avser att ge en uppfattning för vilken typ av lärande som eftersträvas av Göteborgs nation och 
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vilken typ av lärande som faktiskt föreligger på nationen. Teorin kring de två olika typerna av 

lärande grundar sig i forskning som resulterat i att lärande delas upp i SLL och DLL (Argyris, 

1977; Tomblin, 2010).	

 	

I teoriavsnittets andra del avhandlas organisationslärandets olika processer. Dessa baseras 

på George P. Hubers (1991) modell kring organisationslärande som består av fyra olika 

begrepp vilka representerar de olika beståndsdelarna av det som kallas organisationslärande. 

Denna modell gör det möjligt att analysera de olika delarna av lärande i organisationen 

utifrån de olika hierarkiska nivåernas perspektiv. Teoriavsnittet avslutas med att behandla 

begreppet organisationskriser. Avsnittet kommer vidare infatta en definition av begreppet för 

att skapa en konkret uppfattning av det begrepp studien baseras på. 	

2.2 STYRSYSTEM	

	
2.2.1	OLIKA	STYRSYSTEM	

Det råder delad mening kring hur begreppet styrsystem ska definieras. Dock finns det 

vissa återkommande kontrollfunktioner vilka är grundläggande för begreppet. Dessa 

kontrollfunktioner är planering, samordning, kommunikation, utvärdering av information 

samt beslutsfattande och påverkan inom organisationen (Anthony et al., 2014). Ur ett 

praktiskt perspektiv har det varit svårt att forma det optimala styrsystemet. Dock har det visat 

sig möjligt att fastställa ett styrsystems enskilda komponenter samt hur dessa bidrar till en 

organisations övergripande kontroll (Simons, 1990, 1995). Burns och Stalkers (1961) 

utvecklade detta med den så kallade contingency theory, som beskriver hur organisationer 

precis som individer är unika och därför har olika förutsättningar och kräver olika styrsystem. 

Det finns därför inget facit för hur ett styrsystem bör se ut men det går att identifiera olika 

karaktärsdrag och utifrån dessa forma ett passande styrsystem.	

Vidare kan en organisations styrsystem genom klassificering av dess struktur och miljö, 

delas in i mekaniska respektive organiska styrsystem. Stabila miljöer där organisationen 

präglas av rutinartade beteenden kännetecknas av mekaniska styrsystem. De flesta 

organisationer är till viss del mekaniska eftersom det mekaniska tankesättet har format de 

mest basala uppfattningarna kring vad organisationer egentligen handlar om. Organisationer 

som är lämpade för ett mekaniskt styrsystem identifieras med tröga förändringsprocesser. De 

tröga processerna underlättar för nya individer att ta efter arbetsuppgifter som i sin tur gör 
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organisationen lämpad för hög personalomsättning. I motsats till det mekaniska styrsystemet 

kännetecknas ständigt föränderliga organisationsstrukturer i volatila miljöer av organiska 

styrsystem. Organisationer med organiska styrsystem baseras på att medarbetarna är 

människor med komplexa behov som måste tillfredsställas för att kunna prestera effektivt på 

arbetsplatsen. Här är det vanligt att kommunikationskanalerna går genom olika enheter och 

ter sig därav inte lika lodräta som i mekaniska organisationer (Morgan, 2006).	

2.2.2	KOMMUNIKATION	

Anthony et al. (2014) identifierade två olika riktningar som information kan flöda 

genom organisationer vilka beskrivs som top-down management och bottom-up management. 

Top-down management har en kommunikation som går från den högsta hierarkiska nivån och 

ner genom de olika kanalerna till resterande organisation. Detta är ett centraliserat sätt att 

styra en organisation på och möjliggör även en större förmåga för ledningen att påverka (Tsai 

& Beverton, 2007). En organisation kan vidare generera gemensamma åtaganden och 

förändringsstrategier genom att ledning bland annat utformar idéer samt strategier som sedan 

tillhandahålles av resterande individer i organisationen (Anthony et al., 2014; Tsai & 

Beverton, 2007). Denna kommunikationsmetod kallas för bottom-up management och är ett 

sätt för en organisation att involvera hela organisationen i samband med distribution av 

information.  

2.3	ORGANISATIONSLÄRANDE	

2.3.1	BAKGRUND	

Organisationslärandet växte fram genom att March (1981) ifrågasatte ”den ekonomiske 

mannen”. March (1981) ansåg det som orimligt att varje individ besitter förmågan att vara 

realistisk i alla lägen, ha tillgång till alla möjlig information samt rangordna respektive fall 

lika. Enligt författaren nöjer sig individer med det som anses tillräckligt och löser nya 

problem med redan innehaven information (March, 1981). Lärande organisationer 

identifieras vidare av fyra huvudprinciper som innefattar:	

-       förmågan att känna av, övervaka och skanna en miljö	

-       förmågan att relatera information till normer	

-       förmågan att upptäcka avvikelser från normer	

-       förmågan att korrigera avvikelser vid behov	

(Morgan, 2006)	
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Idén kring organisationslärande framställs som en funktion av erfarenheter och framgång 

mätt i organisationers förmåga att uppnå mål. Organisationslärande används flitigt av 

organisationer i modern tid för att kunna hantera utmaningarna av en föränderlig och 

turbulent miljö (Morgan, 2006). Senge (2001) liknar organisationslärande med ett barns 

lärande med definitionen mental förändring. Detta förklaras i praktiken som förmågan att 

tänka i nya banor samt etablera ett nytt paradigm (Senge, 2001). Levitt och March (1988) har 

konstaterat att lärande är en rutinbaserad, historieberoende och mål orienterad process. 

Författarna hävdar vidare att organisationer konstruerar sin egen miljö genom sin syn på 

omvärlden, vilka är beroende på typ av kultur och informationsrutiner inom organisationen. 

(Levitt & March 1988). Organisationer har slutligen olika förutsättningar att agera lärande 

beroende på hur organisationsstrukturen ser ut. Här har det kunnat påvisas att strukturer som 

är trögare för förändring kan ha svårare att uppnå organisationslärande i jämförelse med 

organisationer med en mer flexibel struktur. (Morgan, 2006)	

2.3.2	OLIKA	TYPER	AV	ORGANISATIONSLÄRANDE	

Argyris och Schön (1978) har i sina teorier identifierat två olika typer av lärande, SLL 

och DLL. Eftersom individer är agenter för organisationer kan lärande på individnivå komma 

att påverka organisationer i sin helhet (Argyris, 1977). SLL är den typ av lärande vilken 

håller en organisation på rätt kurs genom förmågan att undersöka omgivningen och relatera 

denna information till normen för en eventuell korrigerande handling. SLL beskrivs vidare 

som en möjligen begränsad typ av lärande som upprätthåller en organisation relativt till dess 

miljö (Tomblin, 2010). DLL har samma egenskaper som SLL, men ifrågasätter även problem 

och har visat sig vara svårare att uppnå (Morgan, 2006, s. 84-86).	

2.3.2.1	SINGEL-LOOP	LEARNING	

SLL, även kallat adaptivt lärande, sammanfattas av att en organisations medlemmar 

reagerar på förändringar i sin miljö genom att upptäckta fel. Felen korrigeras i syfte att kunna 

hålla organisationen på rätt kurs. Alltså innebär SLL att organisationer kan skanna sin 

omgivning, skapa mål, vidta de nödvändiga åtgärderna och slutligen mäta resultaten (Argyris, 

1977). Argyris (1977) liknade SLL vid en termostat för ett element som höjer eller sänker 

temperaturen beroende på omgivningens temperatur. Denna typ av lärande medför att en 

organisation överlever på kort sikt men på lång sikt finns stor sannolikhet att samma problem 

eller relaterade problem uppstår igen eftersom ingen förändring i strategier har utförts 

(Argyris, 1977).	
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I de flesta fall innebär SLL att det finns ett inbyggt fel i organisationens struktur vilken 

inte har utrymme för kritik av organisationens strategier och mål. Vidare förklaras denna typ 

av organisationsstruktur som statisk. I dessa fall får organisationsmedlemmarna inte utrymme 

att kritisera existerande problem i de dagliga rutinerna, vilket medför att problemen läggs 

över på andra medarbetare eller andra problem. För att uppnå DLL bör medarbetarna ha 

möjlighet att ifrågasätta strategier, oavsett vilken hierarkisk nivå inom organisationen de 

tillhör (Argyris, 1977).	

2.3.2.2	DOUBLE-LOOP	LEARNING	

DLL, även kallat generativt lärande, är den typ av lärande som ifrågasätter underliggande 

antaganden och mål med en resulterande förändring. Som tidigare nämnt har DLL samma 

egenskaper som SLL men skiljer sig genom att frågan “varför” ställs. Att ifrågasätta 

möjliggör vidare lärande och är därför en betydelsefull komponent i organisationslärande 

(Tomblin, 2010).	

Ser man på Argyris (1977) liknelse av SLL med termostaten ifrågasätts inte den inställda 

temperaturen, om temperaturen bör mätas eller om det finns en mer effektiv process. För att 

uppnå svar på detta måste termometern kunna ifrågasätta sig själv, vilket skulle indikera en 

förutsättning för DLL. Det innebär alltså att organisationer ständigt måste ifrågasätta 

nuvarande normer och verksamhetsprocesser, vilket i sin tur genererar nya och bättre 

lösningar (Argyris, 1977). Uppnådd DLL resulterar vidare i ökad effektivitet beträffande 

beslutsfattande eller skapandet av riktlinjer vid beslutsövervakande. Lärandet leder även till 

att sannolikheten vad gäller öppen kommunikation kring felaktigheter och misstag ökar. Den 

öppna kommunikationen kan i sin tur forma en del av lärandeprocessen (Argyris 1977).	

2.4 ORGANISATIONSLÄRANDETS MODELL	

George P. Huber (1991) utvecklade en modell kring organisationslärandet vilken 

behandlar fyra teoretiska begrepp. Dessa fyra begrepp utgör de olika komponenterna som 

utgör organisationslärande och benämns: knowledge acquisition, information distribution, 

information interpretation och organizational memory (Huber, 1991).	

2.4.1.	KNOWLEDGE	ACQUISITION	

Knowledge acquisition är den process genom vilken information och kunskap erhålls. En 

organisation kan på fem olika sätt anskaffa information genom: (1) medfött lärande, (2) 
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lärande genom erfarenhet, (3) lärande genom imitation, (4) överförande av information samt 

(5) sökande av information (Huber, 1991).	

Medfött lärande är den kunskap som individer förfogar över genom sin omgivning och 

vedertagna processer. En organisations mål, erfarenheter och uppfattningar av omvärlden 

formas därför till stor del av det medfödda lärandet. Under den första tiden som aktiv 

organisation uppnås lärande genom erfarenhet. Denna typ av lärande kan både inträffa 

avsiktligt och systematiskt men även oavsiktligt och osystematisk vilket är vanligare. Lärande 

genom imitation förekommer däremot avsiktligt genom att låna eller imitera befintliga 

strategier och arbetssätt från andra framgångsrika organisationer (Huber, 1991).	

Lärande kan även äga rum genom överförande av information då organisationer genom 

överföring av ny kunskap från nya medlemmar utökar sin kunskap. Slutligen erhålls 

informationssökande genom antingen en överblick av organisationens omgivning, ett 

fokuserat sökande i ett smalt segment eller utanför organisationen eller slutligen genom en 

prestationsbevakning av organisationens måluppfyllelse (Huber, 1991).	

2.4.2	INFORMATIONS	DISTRIBUTION	

Information distribution är den process vilken information från olika källor sprids och 

fördelas mellan individer inom organisationen så som mellan olika avdelningar. Denna 

process medför en utökad förståelse kring befintlig information. Informationen kan få en 

bredare spridning i en organisation genom en fungerande distribution vilken ökar chansen att 

två skilda informationskällor möter varandra och skapar ny användbar information (Huber, 

1991).	

2.4.3	INFORMATION	INTERPRETATION	

Den process då den distribuerade informationen översätts till en eller flera tolkningar 

inom organisationen kallas för information interpretation. Nya och delade åsikter kring vad 

informationen har för betydelse kan därför skapas inom organisationen genom en effektiv 

tolkning av information och händelser (Daft and Weick, 1984).	

2.4.4	ORGANIZATIONAL	MEMORY	

När den nyöversatta informationen samlas för potentiell användning i framtiden, görs 

detta i syfte att bidra till organizational memory, på svenska benämnt organisationsminne. 

Detta är det viktigaste begreppet i Hubers modell om organisationslärande eftersom övriga 

begrepp påverkas av hur väl organisationens minne fungerar. En förutsättning för att uppnå 
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en positiv effekt på organisationslärandet och minnet är att informationens distribution är 

bred samt att tolkningen hos medlemmarna är lika (Huber, 1991). Dock har de mänskliga 

komponenterna i respektive organisation en förmåga att ställa till det för organisationsminnet 

på ett negativt sätt (Nisbett and Ross, 1980). Det finns dock även andra faktorer som kan 

påverka effektiviteten på organisationens minne vilka enligt Huber (1991) kan sammanfattas 

som medlemmars eventuella friktion, informationens lagringsmetoder samt 

lokaliseringsmetoder.	

-    Den friktion som kan uppstå bland medlemmarna inom en organisation förklaras med den 

situation som uppstår då medlemmar behåller betydelsefull information istället för att dela 

med sig av sin kunskap.	

-    Lagringsmetoderna behandlar de normer och metoder som används för att lagra den erhållna 

informationen. Informationen kan vidare delas upp i hård och mjuk information, där den 

hårda informationen ofta har en rutinerad lagringsprocess och den mjuka informationen ofta 

lagras hos individerna i organisationen. Därför är det av stor vikt att medlemmarna inser 

vilken betydelsefull kunskap de besitter så denna information inte uteblir för andras vetskap.	

-    Lokaliseringsmetoderna, alltså de metoder som används för att lokalisera och hämta lagrad 

information, kan påverka organisationen om rätt information inte kan hämtas då ett problem 

påträffas. Ett bra och effektivt lagringssystem är därför värdefullt för organisationens lärande. 

(Huber, 1991)	

2.5 ORGANISATIONSKRISER	

En kris på organisationsnivå förklaras som en händelse som uppstått trots låg sannolikhet 

för inträffande (Pearson & Clair, 1998, s. 60). Kriser ska sedermera ha en avgörande 

betydelse för organisationens fortsatta levnad och definieras vidare med följande kriterier: (1) 

Krisen ska vara synlig för hela den berörda organisationen, (2) krisen ska även kräva 

omedelbar uppmärksamhet, (3) generera en överraskande effekt, (4) skapa ett behov av 

åtgärd samt (5) vara utom direkt kontroll för organisationen i fråga (Schultz et al., 2010).  
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2.6	ANALYSMODELL	

Analysmodellen (se Figur 1) avser det potentiella samband som finns mellan 

organisationers styrsystem och lärande. Huruvida en organisation kan agera lärande styrs av 

hur styrsystemet är uppbyggt. Detta samband ifrågasätts med organisationskriser som 

modererande variabel. Det vill säga att kriser påverkar ett styrsystems förmåga att dirigera en 

organisation att agera lärande. 

	
Figur 1. Hypotetisk analysmodell 

Denna modell är vår hypotes till studiens resultat vilken forskningsfrågan utvecklats från. 

Analysmodellens struktur kommer genomgående användas i uppsatsens samtliga avsnitt för 

att slutligen komma fram till en slutsats baserad kring analysmodellen. 

3. METOD	

Uppsatsens metodavsnitt syftar till att redogöra för de tillvägagångssätt som använts för 

att besvara uppsatsen forskningsfråga. Redogörelsen har skett genom en beskrivning 

fallstudiens samt dess forskningsdesign och forskningsansats. Vidare kommer en redogörelse 

för datainsamlingen att göras för att sedan ge en beskrivning på hur det insamlade data 

analyserats. 

3.1	FORSKNINGS	DESIGN	

3.1.1	FORSKNINGSANSATS	

Studiens forskningsområde är utforskat genom tidigare studier och kan förankras i 

flertalet framtagna teorier. Robson (2002) skulle därmed beskriva studiens forskningsansats 

som explanatorisk. Trots tidigare forskning kring ämnet motiveras en kvalitativ 

datainsamling för ny information. Den kvalitativa datainsamlingen kommer vidare utgå från 
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organisationens perspektiv, där intervjuer med Göteborgs nations aktiva medlemmar 

genomförs. För att skapa en helhetsbild av organisationen kommer förste kurator, andra 

kurator, sekreterare, bibliotekarie, hovmästare samt klubbverkare intervjuas. Det är vidare en 

förhoppning att de valda respondenterna beskriver hur de upplever organisationens 

styrsystem samt miljö, för att senare framföra deras syn på de organisationskriser som 

inträffat. Den kvalitativa studien motiveras genom att helhetsbilden av Göteborgs nations 

styrsystem blir mer framträdande. Det är även en förhoppning att intervjutillfällena ska 

möjliggöra följdfrågor och mer utvecklade svar vilka inte begränsar respondenternas åsikter 

(Yin, 2011).	

3.1.2	FALLSTUDIE	

Uppsatsen förväntas besvara forskningsfrågan genom resultatet av en fallstudie på 

Göteborgs nation. Att tillämpa en fallstudie styrks då uppsatsens skribenter på förhand inte 

har en tydlig bild på hur innehållet i den valda studien ser ut (Yin, 2003). En fallstudie 

föredras vidare då skribenterna önskar få en djup förståelse av uppsatsens resultat samt den 

valda processen (Morris & Wood, 1991). Valet av organisation motiveras genom vetskapen 

att Göteborgs nation nyligen utsatts för en organisationskris. Göteborgs nation har som 

bekant utsatts för två organisatoriska kriser där krisen 2013 setts som den mest allvarliga. 

Nationen riskerade då att förlora sitt alkoholtillstånd som konsekvens av att efterfester hölls 

på otillåten tid (Förste kurator, 2015). Syftet är alltså att genom dessa konkreta fall bidra till 

ett svar på vilken effekt organisationskriser har på styrsystem och en organisations förmåga 

att agera som en lärande organisation. Att Göteborgs nation befinner sig i en osäker miljö 

med ständiga förändringar i form av personalutbyte samt ständigt pågående aktiviteter, gör 

nationen till en lämpad fallstudie för ett kvalitativt angreppssätt (Saunders et al., 2009).	

3.2 DATAINSAMLING	

I början av en forskningsprocess ses det ofta som en fördel att ta del av sekundärdata 

innan hanteringen av primärdata inleds. I syfte att skapa tyngd i fallstudien, har insamlandet 

av sekundärdata bestått av behandling av nationens offentliga beslutsunderlag samt stadgar. 

Med hjälp av denna information kommer en större helhetsbild kunna presenteras utifrån 

nationens egen synvinkel. De insamlade primärdata utgörs av skribenternas egna insamlade 

data i form av enkäter, intervjuer eller observationer och kommer i denna undersökning 

omfattas av djupgående intervjuer av aktuell personal på Göteborgs nation (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011). 
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3.2.1	PRIMÄRDATA	

Intervjuer med aktiva medlemmar på Göteborgs nation har utgjort studiens primärdata. 

Det genomförda urvalet för studiens primärdata består av sex respondenter som samtliga är 

aktiva på Göteborgs nation vid intervjutillfället. För att generera en helhetsbild av hierarkin, 

har förste kurator, andre kurator, sekreterare, bibliotekarie, hovmästare samt klubbverkare 

intervjuats. Längst ner i hierarkin är klubbverkare som ofta är helt nya på nationen och 

besitter därför inte heller någon maktposition. Att intervjua en aktiv klubbverkare syftade till 

att få reda på hur nya medlemmar tas in i organisationen där fokus på intervjun lagts på 

inlärningsprocessen. Hovmästare på nationen är ett av de lägre ämbetena som dock har 

arbetsuppgifter av större ansvarsgrad i jämförelse med klubbverkare. Intervjun med 

hovmästaren bidrog till en bredare bild på hur överlämningsprocessen ser ut mellan ämbetena 

på nationen samt hens syn på personalomsättningens påverkan. Sekreteraren på nationen är 

den person som ansvarar för att föra protokoll under styrelsemötena och har därför en bra 

insikt i mötenas tillvägagångssätt samt hur beslut fattas. För att få en bättre insikt i hur 

kommunikationen sker mellan kuratelet och ämbetsmännen, har nationens bibliotekarie 

intervjuats. Utöver att ha det yttersta ansvaret över nationens bibliotek, är det bibliotekarien 

som agerar som informationskanal mellan kuratelet och ämbetsmännen och har sedermera 

insikt i hur kommunikationen nedåt i organisationen fungerar. Göteborgs nations andre 

kurator har vidare ansvar för nationens ekonomiska hantering. Andre kuratorn intervjuades i 

syfte att få dennes syn på hur kuratelet samt styrelsen agerar och dess rutiner. Förste kuratorn 

på Göteborgs nation är den person i organisationen med ytterst ansvar för medlemmar och 

nationen i stort. Intervjun med förste kuratorn syftade främst till att få en förklaring på hur 

nationen hanterar kriser av olika slag.	

 	

Då samtliga respondenter inte har lång tid kvar på respektive post vid intervjutillfället kan 

samtliga ses som välinsatta inom sitt område, varpå urvalet anses motiverat i syfte att besvara 

frågeställningen. Antal respondenter kan vidare motiveras då de svar som respektive 

respondent angav tillförde tillräcklig data för att forskningsfrågan kunde besvaras. Det 

övergripande syftet med intervjuerna är att ge underlag för resten av studien, varpå valet av 

respondenter är av stor vikt (Kvale & Brinkman, 2009).	
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Intervjuerna utformades med en semistrukturerad karaktär där varje intervju förbereddes 

med frågor som var anpassade beroende på vilket intervjuobjekt som intervjuades. 

Anpassningen gjordes för att hålla intervjuerna så relevanta som möjligt och kopplade till 

studiens syfte samt forskningsfråga. Genom intervjuernas semistrukturerade angreppssätt 

hade respondenterna möjlighet att ge beskrivande svar utan att bli styrda av för detaljrika 

frågor. Utöver det, gav angreppsättet även möjlighet för följdfrågor då respondenterna 

förklarat något av hög relevans för uppsatsen. Överlag ställdes intervjufrågorna på så vis att 

resultatet kunde kopplas till nationens styrsystem, kriser samt lärande (Robson, 2002). 

Intervjuerna går vidare att finna i uppsatsens bilagor.	

 	

Intervjuernas upplägg gjordes utifrån snöbollsurval (Saunders et al., 2009). Snöbollsurval 

är en användbar metod då valet av respondenter som ämnas intervjuas inte är helt 

förutbestämd. Metoden utgick ifrån att först intervjua nationens förste kurator. Sett till 

snöbollsurvalet valdes den första respondenten till fördel då denne kunde vidarebefordra 

kontaktuppgifter till nästa objekt av relevans att intervjua. Därefter intervjuades nationens 

andre kurator efter rekommendation av förste kuratorn. Andre kuratorn beskrevs som en bra 

respondent då dennes erfarenhet inom nationen var stor. Efter intervjun med andre kuratorn 

hölls all återkoppling med hen då andre kuratorn bidrog till bra råd på andra intervjuobjekt 

inom nationen.	

 	

Samtliga intervjuer genomfördes på Göteborgs nation där mötena hölls ansikte mot 

ansikte. Intervjuerna spelades sedan in med tillåtande av respektive respondent varpå 

inspelningen sedan transkriberades. Transkriberingen låg därefter som grund för uppsatsens 

resultat. Efter varje intervjutillfälle efterfrågades även tillåtelse för återkoppling angående 

eventuella misstolkningar. Återkopplingar av den typen har dock inte varit nödvändig. För att 

främja ärlighet i intervjuernas svar hölls studiens respondenter anonyma (Saunders et al., 

2009).	

3.2.2	SEKUNDÄRDATA	

Studiens sekundärdata består av vad som ansetts som relevant information från nationens 

egna beslutsunderlag samt stadgar. Att inkludera dessa sekundärdata har motiverats av att 

uppsatsen på så sätt kan styrka den insamlade primärdata samt ge en bättre bild av 

verksamheten. Sekundärdata har även bidragit till en beskrivning kring hur processer för 

rutiner och arbetsuppgifter enligt reglemente ska utföras. Tillvägagångssättet syftar att 
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besvara frågeställningen och utreda huruvida den hypotetiska analysmodellen stämmer 

överens med verkligheten eller inte. 	

3.3 ANALYS AV DATA	

De frågor som ställdes till respondenterna syftade till att föra en diskussion samt att få en 

förklaring på respektive respondents syn på styrsystemet, kriser i organisationen samt 

lärande. Efter att primärdata samlats in, analyserades den mot de teorier som tagits fram kring 

organisationslärande. Ny teori togs fram för att höja relevansen i delar av de data som legat 

till grund för resultatet. Ett sådant sätt att analysera data beskrivs som en abduktiv ansats. 

Ansatsen accepterar att den framtagna teorin korrigeras i efterhand samt att behandlingen av 

empirin kan ändras under studiens gång (Alvesson & Sköldberg, 2008).	

3.4 RELIABILITET OCH VALIDITET	

Risken med att basera en studie på en fallstudie, är att den kan misstas för att representera 

en hel population eller att skribenterna inte varit tillräckligt noga med att poängtera vad 

fallstudien behandlar. Att studien baseras på en enstaka organisation kan emellertid skapa 

mindre trovärdighet än om fler organisationer hade undersökts. Studien syftar dock inte till 

att förklara organisationer i stort, utan önskar att bidra med en ytterligare förklaring på hur 

sambandet mellan styrsystem och organisationslärande ser ut med påverkan av kriser. 

Utgångspunkten reflekteras även på intervjuerna då samtliga respondenter blivit 

välinformerade om att studien i sig inte syftar att spegla Göteborgs nation, utan snarare hur en 

organisation som utsatts för kris hanterar sitt styrsystem. Utgångspunkten anses i 

kombination med respondenternas anonymitet, ha bidragit till hög relevans samt trovärdighet 

i de svar som givits. Något som dock kan skada uppsatsens legitimitet är att skribenterna 

ibland tvingats till antaganden kring hur nationens styrsystem fungerat under perioder där 

nationen stött på problem.	

4.	RESULTAT	

I resultatavsnittet presenteras först respondenternas arbetsuppgifter och deras 

utmaningar. Vidare kommer resultatet redovisas med koppling till uppsatsens analysmodell. 

För att ge en bra grund till analysen kommer resultat inriktat på organisationens lärande 

utifrån dess styrsystem och kriser att behandlas.	

	4.1	GÖTEBORGS	NATION	-	ORGANISATIONEN		
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Göteborgs nation är uppbyggd tydligt hierarkiskt. Nationens högst beslutande organ är 

landskapet och består av nationens samtliga landsmän (Göteborgs nations stadgar (GNS) 1:6, 

2016). Under landskapet följer nationens styrelse som även är det organ som ansvarar inför 

landskapet (GNS 7:1, 2016). Nationens styrelse består vidare av hela kuratelet, inspektor, 

proinspektor, skattmästarna och slutligen sex ledamöter och är mellan landskapen det organ 

som är högst beslutande (GNS 7:2, 7:4, 2016). Utöver detta är några av nationsstyrelsens 

främsta uppgifter att bedriva nationens verksamhet, ha hand om nationens ekonomi samt 

genomföra anställning av nationens ämbetsmän (GNS 7:5, 2016). Det är även 

nationsstyrelsens uppgift att minst en gång per termin granska kuratorernas och 

skattmästarens löpande förvaltning och verksamhet (GNS 15:6, 2016). Det ämbete som 

förefaller högst i rang under nationsstyrelsen är posten som bibliotekarie. Bibliotekariens 

uppgift är att verkställa nationens beslut gällande biblioteks- och kulturverksamheten (GNS 

9:3, 2016). Utöver detta verkar bibliotekarien som ordförande för kulturnämnden och 

ansvarar för att sammankalla kulturnämndens medlemmar (GNS 9:3, 2016). De organ som 

framkommer under dessa poster är resterande ämbeten samt verksamheten för nationens 

övriga aktiva medlemmar (Göteborgs nation, 2016). 	

		

Sett till vad nationen visar utåt är det enligt 6:3 (GNS, 2016) tillåtet för samtliga 

landsmän att ta del av nationens olika protokoll, räkenskaper och övriga handlingar. Detta 

innebär vidare att landsmännen enligt 6:4 (GNS, 2016) kan överklaga beslut som de finner 

strider mot de stadgar eller reglementen som berör nationen. Vid sådana fall, ska landsman 

vända sig till inspektor eller förste kurator som i sin tur för ärendet vidare för diskussion 

kring huruvida valet eller beslutet ska återkallas.  	

		

När det kommer till hur nationen hanterar lärande samt hur lärandet hanteras i de 

processer när nya ämbetsmän tillträder på sina poster, är det vanligt att den nya 

ämbetsmannen tillges en verksamhetsberättelse från den som tidigare suttit på posten (Förste 

kurator, 2015). Detta har beskrivits som mycket fördelaktigt då den nya ämbetsmannen med 

hjälp av dessa får riktlinjer som kan leda hen rätt i svåra situationer (Hovmästare, 2015). 

Denna inlärningsprocess finns dock inte reglerat i nationens stadgar vilket innebär att det inte 

är obligatoriskt att skriva ned en sådan (GNS, 2016). Det innebär vidare att uteblivna 

verksamhetsberättelser gör det svårt för vederbörande att hantera sin första tid på ämbetet 

(Bibliotekarie, 2015). Sett till Göteborgs nations stadgar (2016) finns ingen nedskriven 

paragraf kring hur processer för inlärning bör ske i de fall nya och oerfarna tar sig an ett 
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ansvar. Detta gör till exempel att processen då nya klubbverkare ska lära sig nationens rutiner 

och deras arbetsuppgifter, är väldigt tidskrävande (Hovmästare, 2015).   

 

4.1.2	PRESENTATION	AV	ARBETSUPPGIFTER	

De sex individer som intervjuades för att nå fallstudiens resultat var som tidigare nämnt 

Göteborgs nations förste kurator, andra kurator, sekreterare, bibliotekarie, hovmästare samt 

en klubbverkare.	

 	

Förste kuratorns främsta uppgifter är att vara det yttersta ansvaret på nationen. Det är 

även förste kuratorn som ansvarar för all kontakt med myndigheter, den som söker nationens 

tillstånd samt sköter inskrivningen av nya medlemmar. Detta engagemang löper över ett år 

och därefter överlämnas posten till en ny person som valts till förste kurator. Det vanligaste är 

att ha tidigare erfarenhet av nationen innan man antar rollen som förste kurator. Nuvarande 

förste kuratorn har visat tidigare engagemang i nationen genom att bland annat vara 

klubbverkare. Förste kuratorn på nationen anser att största utmaningen för hen är skötseln av 

kommunikation i organisationen. Hen skulle vilja se smalare kommunikationskanaler för att 

på så sätt underlätta arbetet för kuratelet (Förste kurator, 2015).	

 	

Göteborgs nations andre kurator sitter liksom nationens förste kurator ett år på sin post. 

Hens verksamhetsår sträcker sig från den första juli till den sista juni vilket innebär att andre 

kuratorn vid intervjutillfället nästan suttit klart sitt år. Andre kurator har vidare hand om den 

löpande bokföringen och ansvarar även för deras bostad genom bostadsstiftelsen. Andre 

kurator har vid intervjutillfället varit aktiv medlem i nationen 10 terminer där hens tidigare 

erfarenheter på lägre nivå bland annat varit klubbverkare, söndagsbrunchare, sånganförare 

samt hovmästare. Innan hen blev andre kurator på nationen satt hen som ledamot för 

styrelsen i ett år. Att sitta i styrelsen har motiverats av egenintresse men även att få erfarenhet 

samt insikt i nationsorganisationen innan hen sökt till andre kurator. Andre kuratorn upplever 

vidare att en av de större utmaningarna på hens post är att sköta kommunikationen externt. 

Då många externa klubbarrangörer ofta hyr nationens festlokal, tvingas andre kuratorn ofta 

driva onödig dialog för att skapa förståelse kring nationens monetära begränsningar (Andre 

kurator, 2015).	
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Sekreteraren på Göteborgs Nation sitter vid intervjutillfället på sin andra termin vid 

posten. Den tidigare erfarenheten inom nationen har under 2 år sammanfattats av att vara 

aktiv inom klubbverket, valberedningen, kulturnämnden, varit karaokeförman samt redaktör 

för nationens tidning. Sekreteraren för all styrelseprotokoll samt korrigerar och justerar denna 

efter deadline. Med sin bakgrund inom nationen upplever sekreteraren inga större utmaningar 

på sin post (Sekreterare, 2015).	

 	

Bibliotekarien har vid intervjutillfället suttit ett år på sin post vid Göteborgs Nation med 

tidigare erfarenhet i nationen som klubbverkare. De främsta arbetsuppgifterna bibliotekarien 

har, utöver att ta hand om nationens bibliotek, är att ha det yttersta ansvaret för nationens 

kulturverksamheter. Ansvarområdet innebär främst att samordna för de ämbeten på nationen 

som rör kultur där teaterförmän, karaokeförmän, sånganförare och musik förmän är av 

närmsta intresse. Bibliotekarien har även hand om flera mindre event i kultursammanhang 

som quiz-kvällar och pub-kvällar med livemusik. Utöver detta ska bibliotekarien även vara 

en hjälp för kuratelet i samordning av kultursammanhang. Bibliotekariens största utmaning 

på posten var att verksamhetsberättelserna från tidigare bibliotekarier hade uteblivit. Detta 

har resulterat i att de problem hen stött på under sin tid på posten har lösts med egna 

erfarenheter samt diskussion med kulturgruppen (Bibliotekarie, 2015).	

 	

Hovmästaren på Göteborgs nations främsta arbetsuppgifter är att leda serveringen på 

sittningarna, se till att porslin och bestick finns tillgängligt samt att se till att det finns 

serveringspersonal till de sittningar som nationen har. Hovmästaren har även en 

hovmästarkollega som hen delar ansvaret med. Den intervjuade hovmästaren har snart suttit 

klart sitt år på posten och har vid intervjutillfället precis gjort sitt sista åtagande varpå hen 

kliver av sin post nu till sommaren. Innan hovmästaren tog på sig sin nuvarande post jobbade 

hen en termin som köksmästare vilket gör att hen nu varit aktiv i nationen i snart 3 terminer. 

Hovmästaren på Göteborgs nation upplever vidare att en av de största utmaningarna på sin 

post är bristen på serveringspersonal. Det som vidare uppstår i och med utmaningen är att 

hovmästaren får jobba med nya kanaler för att nå ut till ny serveringspersonal (Hovmästare, 

2015).	

 	

Den sjätte respondenten jobbar som klubbverkare på Göteborgs Nation. Engagemangets 

främsta arbetsuppgifter är att stå i baren två dagar i veckan där hen serverar alkohol samt tar 
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emot beställningar av mat från de gäster som besöker nationen. Vid intervjutillfället var det 

hens första termin som medlem i nationen vilket innebär att tiden som klubbverkare snart 

lider mot sitt slut då posten löper över en termin. Det som den intervjuade anser vara den 

största utmaningen är att klubbverkare ibland ställs inför situationer där de inte har någon att 

vända sig till för råd. Problematiken uppstår då klubbverkaren tvingas komma med egna 

lösningar på utmaningar som inte alltid har legat i linje med det kuratelet önskat 

(Klubbverkare, 2015).	

4.2 RESULTAT UTIFRÅN STYRSYSTEM	

Göteborgs nation har en hierarkisk struktur med Landskapet som högst beslutande organ. 

Detta organ har två möten per termin vilket gör styrelsen till det verkställande organet under 

tiden Landskapet inte är aktivt. Styrelsen består av samtliga kuratorer, sex ledamöter, två 

skattmästare samt inspektor och proinspektor. Kuratorerna svarar direkt till styrelsen, 

ämbetsmännen i sin tur direkt till kuratorerna och verkarna till ämbetsmännen (se Figur 2).  

 

 
Figur 2. Organisationsschema över Göteborgs nation	
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Trots hierarkin, behandlas kommunikationen ofta som en platt organisation då verkare är 

välkomna att föra dialog med kuratorer angående problem i organisationen. Ju längre ner i 

hierarkin desto striktare är riktlinjer och regler för de aktiva medlemmarna. Styrelsen infördes 

år 2008 och ersatte seniorskollegiet vilket bestod av gamla medlemmar och var ett system 

som missgynnade organisationens bästa (Förste kurator, 2015). Styrelsen förklaras vidare inte 

som en kanal mellan kuratelet och Landskapet, utan fungerar snarare som det högst 

beslutande organet mellan Landskapsmötena. Det är styrelsens förpliktelse att informera 

kuratelet då någonting missköts och det är även till styrelsen kuratelet vänder sig till då det 

finns önskemål att använda en större summa pengar för ett köp eller inför ett evenemang. 

Styrelsens ledamöter sitter på sin post i två år där posterna överlappar med varandra så att det 

alltid finns en ledamot som suttit i minst ett år (Andre kurator, 2015). 

 	

Något som vidare beskrivs är kuratelets behov att införa flera utskott på nationen. Det 

enda välfungerande utskottet på nationen idag är kulturutskottet där bland andra 

sånganförare, fotografer och skribenter för Göteborgs-Tidningen sitter. Utskottets närmsta 

ämbetsman är bibliotekarien och det är dit utskottets medlemmar vänder sig då de har frågor 

eller synpunkter, varpå bibliotekarien för detta vidare till kuratelet. Det är även till 

bibliotekarien kuratelet vänder sig då de vill föra vidare information till kulturutskottets 

medlemmar. I övriga fall ligger allt ansvar på nationens tredje kurator att hålla 

kommunikationen mellan kuratelet och de olika ämbetena samt klubbverket (Andre kurator, 

2015). De direktiv och processer som förmedlas till de lägre hierarkiska nivåerna av tredje 

kuratorn beskrivs vidare som raka och enkla (Hovmästare, 2015). Skulle klubbverket eller 

någon ämbetsman ha frågor eller synpunkter angående sina arbetsuppgifter ställs dessa direkt 

till tredje kurator (Hovmästare, 2015). Kommunikationen mellan kuratel och ämbetsmän 

beskrivs av intervjuobjekten som fungerande men med förbättringsområden. Kuratelet 

behöver inte alltid agera demokratiskt, utan kan i situationer vilka inte har stor påverkan på 

organisationen och medlemmarna i sig styra med hela handen för att undvika onödiga 

tidsprocesser. Även ämbetsmännens återrapportering till kuratelet kan göras tydligare för att 

undvika att beslut försvinner på vägen (Sekreterare, 2015).	

4.3 RESULTAT UTIFRÅN ORGANISATIONSLÄRANDE 	

Studiens resultatavsnitt kan efter intervjuerna särskilja ett antal olika utmaningar och 

möjliga förbättringar som efterfrågades av respondenterna. Dessa utmaningar och processer 

som diskuterades rörde mestadels processer och rutiner som respondenterna har funnit 



	 20	

mindre fungerande varpå de även belyste potentiella förändringar. Det går även utlysa hur 

inlärningsprocesserna på nationerna går till genom de olika hierarkiska nivåerna.	

 

De förändringar Göteborgs nations förste kurator skulle vilja se är färre 

kommunikationskanaler vad gäller delegering, för att minska arbete för kuratorerna (Förste 

kurator, 2015). Kommunikationen mellan de högre instanserna är välfungerande medan 

kommunikationen mellan de lägre och de högre instanserna uttrycks ha tydliga 

förbättringsområden (Sekreterare, 2015). Andra problem förste kurator på Göteborgs Nation 

stött på under sin tid på posten är hur klubbverket varje termin begår samma misstag. 

Problemet inom klubbverket anses vara en följd av att det alltid är nya medlemmar som 

formar verket (Förste kurator, 2015). Sett till klubbverket, går det även utlysa 

förbättringsområden vad gällande inlärningsprocessen. Processen för hur nya medlemmar 

introduceras till klubbverket har varit densamma år efter år (Hovmästare, 2015). Utmaningen 

som nationen ställs inför vid formandet av klubbverk är att de nya medlemmarna tvingas lära 

sig arbetsuppgifterna allteftersom. Klubbverkarna kräver då onödigt lång tid att lära sig de 

processer som posten omfattar (Klubbverkare, 2015). Det förklaras vidare hur det skulle vara 

lätt åtgärdat med en veckas inlärningsprocess där de nya klubbverkarna dagligen fick lära sig 

de uppgifter som respektive post kräver (Klubbverkare, 2015). Dock poängteras vikten av att 

öka antalet medlemmar på nationen för att kunna uppnå ett kompetent team av aktiva 

medlemmar år efter år (Sekreterare, 2015). Genom att nischa sig och skapa sig en egen 

identitet som lockar nya medlemmar, förväntas ökningen av medlemsantalet fortgå (Förste 

kurator, 2015)	

 	

Något som utmärker de högre hierarkiska nivåerna är att dokumentation används i mycket 

större utsträckning för att vägleda de nya ämbetsmännen samt kuratorerna. De befintliga 

inlärningsprocesserna för ämbetsmän beskrivs som mer utförlig än de inlärningsprocesser 

som klubbverket har. Vanligt förekommande i nationen är överförande av information samt 

kunskap genom dokumentation. Användningen av dokumentation och överlämningsprocesser 

från tidigare ämbetsmän till nya, har visat sig vara en välfungerande samt uppskattad metod 

av aktiva medlemmar (Hovmästare, 2015). Ett problem som dock kan uppstå i och med 

överlämningsprocesserna mellan ämbetena, är att den tidigare ämbetsmannen kan råda den 

senare att genomföra uppgifter som sträcker sig utanför den dokumenterade beskrivningen av 

ämbetet. Vidare kan större konsekvenser uppstå när ämbetsmännen undviker att genomföra 

de åtaganden som står i dokumentet och hänvisar till det den tidigare ämbetsmannen 
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rekommenderat (Hovmästare, 2015). Andre kuratorn använder sig även av andra nationers 

rutiner och processer då hen står inför en utmaning. Det framgår vidare att andre kuratorn på 

Göteborgs nation ibland går över till Smålands nation för att be om råd samt vägledning kring 

hur enstaka fall kan lösas (Andre kurator, 2015). Dokumentation förs i samband med 

samtliga evenemang på nationen för att hålla framtida ansvariga uppdaterade kring hur det 

har gått på respektive evenemang (Förste kurator, 2015). I de fall där tidigare dokumentation 

uteblivit används egen erfarenhet från tidigare nationsengagemang samt dialog med andra 

aktiva medlemmar (Bibliotekarie, 2015). 

4.4 RESULTAT UTIFRÅN KRISER	

Sett till de fem senaste åren har Göteborgs nation genomgått två olika kriser som har 

äventyrat nationens överlevnad (Andre kurator, 2015). Den första, som inträffade för cirka 

fem år sedan, var när nationens dåvarande andre kurator medvetet misskötte nationens 

ekonomi. Det som inträffade var att dåvarande andre kurator fabricerade rapporter och 

presenterade siffror som inte stämde. Det ekonomiska snedsteget försatte Göteborgs nation i 

en svår ekonomiskt svacka då resultatet av denna händelse bland annat blev ett flertal 

obetalda fakturor. Nationens åtagande efter händelsen var att de införde ett krav på att 

kuratelet regelbundet skulle rapportera till styrelsen. Utöver detta har en auktoriserad revisor 

tillsatts. Revisorn granskar andre kuratorns arbete en gång i månaden under kuratorns första 

halvår på posten (Andre kurator, 2015).	

 	

Den andra och även den mest aktuella krisen som drabbat Göteborgs nation var då 

nationen 2013 riskerade att förlora sitt alkoholtillstånd. Detta inträffade som en konsekvens 

av att en efterfest hölls på nationen efter tillåten tid varpå polisen gjorde tillslag (Andre 

kurator, 2015). Resultatet av händelsen var att nationen fick en varning av miljökontoret och 

befinner sig nu under tillsyn. Utöver detta fick en i kuratelet kliva av sin post. Nationen 

hanterade situationen på ett öppet sätt där så många medlemmar som möjligt inkluderades. 

Syftet var att få medlemmarna att förstå vad som hade hänt samt vilka konsekvenser som 

följde. Den öppna kommunikationen tog form genom massmejl till samtliga medlemmar samt 

genom en förklarande text publicerad i nationstidningen. Nationen har tagit med sig fördelen 

med öppenhet och transparens efter händelsen. Vidare har styrelsen även jobbat mer med 

öppenhet efter händelsen då tillexempel kommunikationen gentemot Landskapet blivit mer 

utförlig. Slutligen förklarar andre kurator att händelsen i sig varit väldigt lärorik men att 

nationen nu är verksam med en varning på serveringstillståndet från myndigheten (Andre 
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kurator, 2015). Nationen har till följd av bland annat dessa stora utmaningar gjort flera 

förändringar och är i ständig förändring av rutiner för att komma tillbaka på fötter. 

Ämbetsmännens verksamhetsberättelser förväntas underlätta de nya förändringarna med 

förutsättningen att de aktiva medlemmarna jobbar väldigt hårt, vilket medlemmarna idag 

upplever (Bibliotekarie, 2015). 

Nationens höga personalomsättning har påverkat seriositeten på nationen då attityden 

förändrats efter de senaste rådande kriserna. Den tidigare makttydliga styrningen har dämpats 

och samtliga instanser anser sig ha god relation med varandra. Organisationen har blivit mer 

rutinbaserad för att undvika att viktiga regler och åtgärder inte missas i arbetet (Sekreterare, 

2015).	

5.	ANALYS	

Syftet med analysavsnittet är att koppla det presenterade resultatet med den framlagda 

teorin gällande styrsystem, organisationslärande samt kriser. Att finna ett samband mellan 

de tre komponenterna och sammankoppla dessa med teori, kommer lägga grund för 

slutsatsen samt för att besvara frågeställningen.	

5.1	ANALYS	UTIFRÅN	STYRSYSTEM	

Burns och Stalkers (1961) förklarar med contingency theory hur organisationer är 

likartade människor i den mån att de varierar och därför i största mån kräver ett anpassat 

styrsystem. Morgan (2006) presenterar vidare organiska- och mekaniska styrsystem som de 

två olika typer av styrsystem som ofta tillämpas i organisationer. Sett till Göteborgs nation 

har det kunnat utlysas ett inkonsekvent synsätt på vilken typ av styrsystem som tillämpas i 

nationens fall. Det inkonsekventa synsättet förklaras av hur beskrivningen av styrsystemet 

framförts av organisationens olika hierarkiska nivåer. De respondenter som suttit på en högre 

hierarkisk position har beskrivit nationens styrsystem som platt och där kommunikationen 

kan flöda fritt (Förste kurator, 2015). Morgan (2006) skulle i ett sådant fall konstatera att 

nationen anammar ett organiskt styrsystem som ser till medarbetarnas komplexa behov. I 

kontrast till det resultat som framgått av de högre hierarkierna, beskriver respondenterna från 

de lägre hierarkierna nationens styrsystem något annorlunda. Här beskrivs nationens 

styrsystem som hierarkiskt styrt där klara direktiv förmedlas från de högre hierarkierna 

gällande rutinbaserade och enkla arbetsuppgifter (Hovmästare, 2015). Då arbetsuppgifterna 

är enkla och kommunikationen mer lodrät, skulle Morgan (2006) snarare beskriva formen av 

detta styrsystem som mekaniskt.	
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Anthony et al. (2014) presenterar top-down- och bottom-up management som de två 

riktningar som information kan flöda inom en organisation. Vid en närmare anblick av den 

kommunikation som råder på nationen, går det alltså även här tyda ett inkonsekvent synsätt 

på hur kommunikationsprocesserna går till. Efter svar från respondenterna på de högre 

hierarkiska posterna, har kommunikationen kunnat tolkas som öppen och att den tillåts färdas 

åt olika håll i organisationen. Det har vidare framkommit att om någon i de lägre hierarkiska 

nivåerna vill föra en dialog med kuratelet angående något problem, så har detta skett på ett 

enkelt sätt (Förste kurator, 2015). Då synpunkter och dialoger på ett enkelt sätt kan föras från 

de lägre hierarkierna uppåt, skulle Anthony et al. (2014) konstatera att nationen tenderar på 

en kommunikation likt bottom-up management. Det går emellertid konstatera det 

inkonsekventa synsättet gällande nationens kommunikation sett till resultatet från 

intervjuerna med respondenterna från de lägre hierarkierna. Här förklaras det att 

kommunikationen som ämbetsmän och klubbverkare får är i form av direktiv från nationens 

tredje kurator (Hovmästare, 2015). Denna kommunikation förklaras vidare som enkelriktad 

och förmedlas ofta i form av direktiv kring arbetsuppgifter som ska genomföras. Utöver 

detta, har kuratelet även efterfrågat smalare kommunikationskanaler för att på så vis 

ytterligare underlätta sitt arbete (Förste kurator, 2015). Denna typ kommunikationsprocess 

beskrivs av Anthony et al. (2014) som en top-down-liknande kommunikationsmodell där 

kommunikationen är av lodrät karaktär. Denna top-down-liknande kommunikation har vidare 

belysts vara hämmande för nationens generella kommunikation. I och med den 

kommunikationsprocess som råder på nationen, har det lett till att återrapporteringen från 

ämbetsmännen till kuratelet blivit lidande eller ibland uteblivit (Sekreterare, 2015). Anthony 

et al. (2014) skulle slutligen konstatera att nationen alltså är i behov av en mer bottom-up 

kommunikation för att åtgärda dessa typer av situationer.	

 	

Sett till den tydliga hierarki som förekommer på Göteborgs nation går det vidare fastställa 

att organisationen präglas av top-down management. Tsai och Bevertons (2007) teorier om 

top-down management stärker fenomenet då Göteborgs nations kommunikation i princip sker 

genom att gå från den högsta hierarkiska nivån och ner genom de olika kanalerna till övrig 

organisation. Allt detta visar slutligen på att Göteborgs nation överlag kan anses som en 

organisation av mekanisk karaktär.	

5.2	ANALYS	UTIFRÅN	ORGANISATIONSLÄRANDE	
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Studiens resultatavsnitt påvisade att det förekommer processer inom organisationen där 

det finns förbättringsområden. Dessa förbättringsområden kunde vidare utlysas genom hela 

organisationen, från de högre hierarkierna till de lägre. Det har dels efterfrågats kortare 

kommunikationskanaler mellan kuratelet och de lägre ämbetena (Förste kurator, 2015) och 

det har även utlysts förbättringsområden kring inlärningsprocessen för de nya klubbverkarna 

på nationen (Klubbverkare, 2015). När en lärande organisation ska definieras, beskriver 

Morgan (2006) att denna organisation dels ska ha förmågan att kunna känna av, övervaka och 

skanna en miljö. Då respondenterna faktiskt har kunnat utlysa förbättringsområden inom 

organisationen, kan den nämnda huvudprincipen delvis bekräftas enligt vad Morgan (2006) 

beskriver. Studiens resultatavsnitt har dock påvisat en möjlig splittring i nationens hierarki. 

Då en organisation befinner sig i ett splittrat klimat, blir förutsättningarna för att övervaka 

organisationen svåra (Morgan, 2006), vilket vidare inte uppmuntrar tidigare nämnd 

huvudprincip för organisationslärande.	

 	

Den andra huvudprincipen för organisationslärande som Morgan (2006) beskriver, är 

förmågan att relatera information till normer. Det insamlade resultatet har inte visat någon 

tydlig koppling till denna huvudprincip. De normer och reglemente som nationen innehar i 

dagsläget förklaras som djupt förankrade och svåra att göra förändringar i (Förste kurator, 

2015). Det som uppstår i och med de djupt förankrade normerna är att då nationen måste 

hantera nytillkommen information, kommer denna vara svår att applicera på nationens 

befintliga normer. Här skulle Morgan (2006) alltså konstatera att den andra huvudprincipen 

inte uppfylls när det kommer till Göteborgs nations förmåga att tillämpa 

organisationslärande.	

 	

Morgans (2006) tredje huvudprincip för organisationslärande grundar sig i förmågan att 

upptäcka avvikelser från normer inom en organisation. Fenomenet har uppmärksammats i 

vissa delar av de hierarkiska nivåerna där problem i överlämningsprocesserna har 

uppmärksammats (Hovmästare, 2015). Problemen har beskrivits ligga i att tidigare 

ämbetsman har givit råd till den senare att genomföra uppgifter som sträcker sig utanför den 

dokumenterade beskrivningen av ämbetet. Större konsekvenser kan vidare uppstå när 

ämbetsmännen undviker att genomföra de åtaganden som står i dokumentet och hänvisar till 

det den tidigare ämbetsmannen rekommenderat (Hovmästare, 2015). Trots att vissa 

avvikelser från normer alltså kunnat påvisas, är det inte tillräckligt för att uppfylla Morgans 

(2006) kriterium för denna huvudprincip då detta inte kunnat påvisas genom hela 
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organisationen. Trots de rådande problem som återkommer i organisationen, gör nationen 

inget aktivt för att få dessa processer att fungera på ett bra sätt. Det faktum att nationen 

tillexempel i deras stadgar inte dokumenterat något tvingande för dessa processer (GNS, 

2016), visar vidare på att Göteborgs nation inte uppfyller Morgans (2006) sista kriterium för 

organisationslärande.	

 	

Argyris (1977) tar upp det adaptiva lärandet i sina teorier vilket i denna studie beskrivits 

som SLL. Denna teori sammanfattas av att en organisations medlemmar reagerar på 

förändringar i sin miljö genom att upptäckta fel. Felen korrigeras i syfte att kunna hålla 

organisationen på rätt kurs men organisationen i fråga tar vidare ingen lärdom av felen 

(Argyris, 1977). Studiens resultatavsnitt har kunnat påvisa tydliga tendenser av SLL. 

Respondenterna har bevittnat om att till exempel inlärningsprocesserna på nationen under 

lång tid fungerat på ett ineffektivt sätt (Hovmästare, 2015). Åtgärder som vidtagits de fall då 

inlärningsprocessen orsakat problem för en individ att genomföra sin arbetsuppgift, är att den 

berörda individen då fått tillämpa egna lösningar på det problem som uppstått (Klubbverkare, 

2015). Detta skulle Argyris (1977) vidare beskriva som ett exempel där en tillfällig 

korrigering tillämpats för att hålla organisationen på rätt kurs. Som tidigare nämnts, har 

Göteborgs nation inte heller vidtagit någon permanent åtgärd för att undvika dessa 

situationer, utan låtit dessa processer fastna i det som karaktäriserats som SLL (GNS, 2016). 

(Argyris, 1977)	

 	

Studiens resultat har vidare kunnat identifiera diverse processer på Göteborgs nation som 

kan liknas med DLL. Tomblins (2010) teorier om DLL menar att organisationer bör 

ifrågasätta nuvarande normer och verksamhetsprocesser för att kunna generera nya och bättre 

lösningar. Resultatet har visat att Göteborgs nation till viss mån lyckats uppnå DLL genom 

att implementera en regelbunden dokumentation i samband olika händelser samt evenemang 

på nationen (Förste kurator, 2015). För att kunna avgöra huruvida denna implementering kan 

anses som DLL eller SLL, måste det dock ses till hur denna dokumentation faktiskt används 

på nationen. Tomblin (2010) skulle i detta fall konstatera att denna dokumentation är ett 

resultat av att organisationen ifrågasätter dess processer. Dock skulle det efterlysas att denna 

process är genomgående hela organisationen (Tomblin, 2010).	
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Genom att tillämpa Hubers (1991) teorier om organisationslärandets modell, går det att 

precisera hur processerna kring lärande sker inom organisationen. Efter beskrivningen av 

klubbverkets processer och rutiner, går det fastställa att en stor del av de lärande 

klubbverkarna genomgår sker på deras egna initiativ (Klubbverkare, 2015). Mer konkret 

skulle Huber (1991) beskriva klubbverkarnas lärande som medfött lärande eller sökande av 

information. Inlärningsprocessen kan styrkas av resultatet då mycket av det klubbverkarna får 

genomgå består av enkla arbetsuppgifter där de får ta till egna lösningar då utmaningar 

uppstår (Klubbverkare, 2015). Behovet att tillämpa Hubers (1991) teorier stärks då resultatet 

visar på hur klubbverkarna själva måste lära sig de olika arbetsuppgifterna (Klubbverkare, 

2015) vilket vidare gör informationssökande till ett måste. Studiens resultat har även visat att 

Hubers (1991) teori kring knowledge acquisition förekommer i andra former när det berör de 

högre hierarkiska nivåerna. När en klubbverkare tar steget upp till ett ämbete förekommer, 

som tidigare beskrivits, en överlämningsprocess där den tidigare ämbetsmannen lämnar över 

information samt kunskap till den nya (Hovmästare, 2015). Det beskrivs vidare att det inte är 

ovanligt att nationen lånar processer och rutiner från andra nationer då nationen ställs inför en 

utmaning. Inlärningsprocesserna på nationens högre ämbeten skulle alltså enligt Huber 

(1991) definieras som lärande genom erfarenhet och lärande genom imitation.	

 	

Göteborgs nation har vidare visat förbättringsområden vad gäller information distribution. 

Nationens förste kurator (2015) har efterfrågat ett införande av flera utskott. Hen menar 

vidare att detta förmodligen skulle bidra till en bättre spridning av information genom 

nationen. Huber (1991) bekräftar även detta och förklarar att detta ökar chansen till att två 

informationskällor möter varandra och gör ett informationsutbyte. Som det ser ut idag, får 

respektive ämbetsman den mest nödvändiga informationen från nationens tredje kurator 

(Hovmästare, 2015). Vidare skulle ett bättre användande av information distribution leda till 

att organisationen lättare kunnat anamma Daft och Weicks (1984) teori om information 

interpretation. Detta skulle underlätta Göteborgs nations processer för att hantera hur 

nyinkommen information ska tolkas mer effektivt och därmed även öka nyttan (Daft & 

Weick, 1984).	

 	

Huber (1991) nämner vidare organizational memory som den viktigaste komponenten i 

hans modell om organisationslärande. Då Göteborgs nation har en hög personalomsättning, 

leder detta till att denna komponent blir lidande för organisationens förmåga att tillämpa 

lärande (Förste kurator, 2015). Då de nya medlemmarna kommer in i organisationen och åtar 
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sig ett ansvarsområde, kan det enligt Huber (1991) vara skadligt att inte ha erfarenhet och 

därmed även minnet av händelser och kriser som drabbat organisationen. Det faktum att 

Göteborgs nation använder sig av dokumentering av olika händelser och evenemang (Förste 

kurator, 2015) påvisar att nationen anammar det som Huber (1991) beskriver som 

lokaliseringsmetoder. Detta gör att nationen trots sin höga personalomsättning, har förmågan 

att ta del av organisationsminne. 	

5.4	ANALYS	UTIFRÅN	ORGANISATIONSKRISER	

Studiens resultatavsnitt fastslår samtliga respondenters enlighet om att den händelse som 

inträffade på Göteborgs nation 2013 ska ses som en allvarlig händelse i nationens historia. 

Sett till de kriterier som Schultz et al. (2010) använder sig av för att definiera en 

organisatorisk kris, har det gått att konstatera att krisen som inträffade 2013 på Göteborgs 

nation uppfyller dessa.	

 	

Den uppståndelse som var i samband med krisen var påtaglig och synlig för hela 

organisationen. Nationens andre kurator (2015) har vidare beskrivit att hanteringen av denna 

kris sköttes på ett så öppet sätt som möjligt där nyhetsbrev gällande händelsen skickats ut för 

att på så sätt involvera så många som möjligt. Detta styrker Schultz et al. (2010) första 

kriterium för organisatorisk kris. Schultz et al. (2010) beskriver vidare att en organisatorisk 

kris ska kräva organisationens omedelbara uppmärksamhet. Detta kriterium styrks av det 

faktum att nationen fick handskas med det polistillslag som var startskottet för krisen (Andre 

kurator, 2015). Resultatavsnittet bekräftar vidare Schultz et al. (2010) resterande kriterier för 

en organisationskris då denna kris sedermera skapade ett behov av åtgärd samt att den var 

utom direkt kontroll för nationen. Sett till hur nationen hanterade krisen finns det belägg för 

att organisationen agerade på ett lärande sätt. Krisen öppnade upp för en bredare 

kommunikation inom organisationen och nationen vidtog åtgärder som än idag är förankrade 

i organisationen (Andre kurator, 2015).	

6.	DISKUSSION	

Den studerade organisationen kan utifrån empirin utläsas som en organisation med delade 

meningar kring struktur och kommunikation beroende på hierarkisk nivå. De högre 

hierarkiernas tendens att beskriva organisationen som mer organisk kan förankras i högre 

kunskap om verksamheten medan de lägre hierarkiernas tendens att beskriva strukturen som 

mekanisk ligger till grund för den höga personalomsättningen och låga förkunskapen. De 
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olika kompetensnivåerna återspeglas i de olika typerna av knowledge acquisition i 

organisationen. På de lägre hierarkiska nivåerna är kompetensen låg vilket återspeglas i 

klubbverkarnas problemlösning genom egna initiativ och medfödda lärande. Med högre 

hierarkisk nivå, ökar även kompetensen varpå de aktiva medlemmarna kan använda sig av 

tidigare erfarenhet samt kunskap i nationen då de ska lösa ett problem. Göteborgs nations 

styrsystem är baserat på en platt organisation som ska ge förutsättning för organisationen att 

agera organiskt och underlätta organisatoriskt lärande. Ledningens vilja att förbättra 

organisationsminnet skapar vidare förutsättning för långsiktigt lärande som annars lätt 

resulterar i SLL. Den kontroversiella komponenten i nationens struktur är den höga 

personalomsättningen som resulterar i att verksamheten till viss del måste vara av mekanisk 

karaktär. Det faktum att denna karaktär representerar en mer trögrörlig organisation sett till 

förändringar skapar ytterligare tendenser för ett lärande som efterliknas SLL. Andre kuratorn 

på nationen beskrev exempelvis hur svårt det är att göra förändringar i reglementet. 

Förändringar kan på kort tid inte tyckas ge resultat men i själva verket kan dessa på lång sikt 

ha en positiv påverkan på organisationen. Det går därför vidare att diskutera huruvida 

implementeringen av dokumentation i de lägre hierarkiska nivåerna kommer kunna ge 

resultat på lång sikt. Det faktum att implementeringen av dokumentation inte gett någon 

större påverkan på lärandet i de lägre hierarkiska nivåerna, resulterar vidare i att ingen effekt 

på organisationens minne kunnat påvisas.	

 	

Väsentligt för nationer i kris är att det inte går att bortse från att alla organisationer enligt	

contingency theory är olika. En blandning av olika strukturer kan gynna styrningen om det är 

den bäst anpassade strukturen för miljön. Kommunikationen framstår i denna studie som en 

viktig faktor gällande vilken struktur som får dominant karaktär. Dock påvisar det 

maktmissbruk som organisationen utsatts för vid ett antal tillfällen att det inte bara är 

kommunikationen som väger tyngst i det organisatoriska lärandet. Att samtliga medlemmar 

får en tydlig bild av hur verksamheten ser ut och ska fungera skulle kunna öka 

förväntningarna hos de aktiva medlemmarna. Genom de höga förväntningarna skärps även 

varje aktiv medlems syn på sitt engagemang och insatsen blir seriösare. Med hög 

personalomsättning bör organisationer vara ännu tydligare att framföra vad verksamheten står 

för och inte påvisa att missbruk av makt eller liknande lätt accepteras. Då det inte finns en 

hög efterfrågan på engagemangen är det av ytterligare betydelse att de nya 

organisationsmedlemmarna från början får en skärpt bild av verksamheten.	
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En av nationens största bekymmer är att återigen försättas i en kris vad gäller 

alkoholtillståndet. Det råder därför oro kring hur det korta nationsminnet skulle kunna vara en 

bidragande faktor till en upprepad organisationskris. Genom att Göteborgs nation fokuserar 

på betydelsen av nationsminnet är det lätt att resterande komponenter gällande lärande lätt 

glöms bort. DLL är ett komplext och svåruppnått lärande som kräver noga utvärdering. Som 

analysen upplyser har inte nationen visat tecken på att definitionen av DLL har uppnåtts. Det 

är därför lätt att organisationer i dessa situationer rättar upp det fel som lett till 

organisationskrisen och förväntar sig sedan att DLL ska vara uppnådd. I själva verket kräver 

ett djupare lärande ifrågasättande av beslut och normer. Det finns alltså många aspekter att ta 

hänsyn till för att uppnå det eftertraktade DLL. 	

7. SLUTSATS	

Studien syftade till att besvara följande forskningsfråga: Vilken effekt har 

organisationskriser på styrsystem och organisationens förmåga att agera som en lärande 

organisation i osäkra miljöer?	

Utifrån det empiriska resultat som framgår i studien går det att utläsa en vilja från 

organisationen att agera lärande efter en kris. Studiens resultat har även påvisat tendenser att 

eftersträva ett lärande utifrån DLL i och med organisationskriser. Dock har detta ännu inte 

gett några större effekter på organisationens förmåga att agera lärande eftersom de åtaganden 

som genomförts ännu inte satt fäste genom hela organisationen. Det vill säga att de 

förändringar som verkställts i nationens processer fortfarande befinner sig i en 

implementeringsfas. Detta innebär alltså att Göteborgs nation inte kunnat påvisa ett lärande 

utifrån de kriterier som omfattas av DLL. Nationens organisation samt dess processer har 

visat sig vara för tröga att göra förändringar vilket har gjort att de påvisar processer likt SLL.  	

Kriser har alltså en kortsiktig påverkan på organisationers lärande men det går inte att 

fastställa som en effekt på nationens förmåga att agera som en lärande organisation. Det finns 

därför inte tillräckliga belägg för att den hypotetiska analysmodellen är sann (se Figur 3). 

Studien visar att kriser inte har en direkt påverkan på organisationers styrsystem och dess 

förmåga att agera lärande. 
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Figur 3. Reviderad analysmodell 

7.1 VIDARE FORSKNING	

Det ramverk som utvecklades för studien utgick från tidigare teorier, vilket i detta fall 

endast tillämpades på en organisation. Det vill säga en organisation av en storlek med vissa 

förutsättningar. För vidare forskning föreslås att analysmodellen testas i flera organisationer 

av olika storlek. Denna studie syftade till att komplettera den breda existerande teorin med en 

ny vinkling och mer specificerat område. Med den föreslagna vidare forskningen kan det 

utvecklade ramverkets generalitet utredas. Denna studies ramverk kan i framtida forskning 

utökas genom att även involvera resonemang kring organisationens storlek och dess påverkan 

på sambandet kring kriser och organisationslärande.	

	

Genom att använda studiens forskningsfråga och applicera den i ett större sammanhang, 

kan tidigare kriser på organisationer av större storlek utredas. Studiens författare förslår fallet 

med Skandiaaffären som inträffade i slutet av 90-talet som en lämplig organisation att studera 

(Berg, 2008). Det som inträffade var att Skandiabanken i Sverige ifrågasattes då hanteringen 

av bonusutbetalningar missköttes av ledningen, där utbetalningarna var orimligt stora. Det 

ligger av intresse att studera denna händelse nu, cirka femton år senare, för att se huruvida 

kriser påverkar organisationer av den storleken som Skandiabanken trots allt är (Berg, 2008). 

Kring fallet finns det stor mängd tillgänglig information och kan därför vara ett bra objekt för 

en flerfallstudie.	
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9. BILAGOR	

9.1 BILAGA 1	

Intervjuunderlag	

 	

1. Som förtroendevald, vad är dina främsta arbetsuppgifter för nationen?	

- Hur länge sitter du på posten?	

- Vad har du för tidigare erfarenheter inom nationen?	

 	

2. Hur ser styrsystemet ut på Göteborgs nation idag? Hur ser kontrollen ut för hela hierarkin 

på nationen och hur sker återrapporteringen?	

- Hur skulle ett idealiskt styrsystem se ut om du fick bestämma?	

- Hur skulle kommunikationen i organisationen se ut?	

- Hur skulle du aktivt jobba för att rekrytera nya medlemmar?	

- Skulle styrningen vara rutinbaserad eller mer flexibel där ansvar fördelas?	

 	

3. Har du under din tid som förtroendevald på nationen upplevt några utmaningar? (exempel 

evenemang, kommunikation, besökare, monetärt)	

- Hur har ni löst detta?	

- Har förändringen givit effekt eller har samma utmaningar upprepats?	

- När du som förste kurator står inför utmaningar, hanterar du då dessa enligt riktlinjer 

från tidigare kuratorer eller använder du egna erfarenheter?	

- Har du vetskap om nationen tidigare upplevt stora utmaningar eller återkommande 

utmaningar?	

- Har dessa utmaningar hanterats på ett bra sätt eller har de ignorerats i hopp om att nästa 

kurator ska handskas med utmaningen	

- En vanlig utmaning för nationer har bevisats vara att hantera reglementen kring 

alkoholtillstånd, hur har ni på Göteborgs nation tacklat detta?	

- Hur hade du tacklat problemet? Hur hade du handskats med aktiva medlemmar som 

missbrukar sina poster och bryter tillstånd?	

 	

4. Har du någonting att tillägga?	

	


