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Bakgrund: De anställdas kunskaper och kompetenser är en viktig tillgång 
för kunskapsföretag. Utifrån detta har det diskuterats mycket kring hur 
företagen bäst ska ta till vara de anställdas kunskaper och skapa ett 
kollektivt lärande. Detta kollektiva lärande kan dock försvåras av 
individernas egna målsättningar och de snabba förändringar som sker i 
samhället. 
 
Syfte: Att klargöra hur faktorer såsom tidspress, individualism och ökad 
rörlighet på den framtida arbetsmarknaden återspeglar sig i 
kunskapsföretag och påverkar kompetens- och kunskapsutvecklingen på 
kollektiv nivå inom dessa. Utöver detta avser vi att analysera om 
mentorskap i framtiden kan användas för att underlätta skapande och 
utvecklande av kunskap på kollektiv nivå. 
 
Avgränsningar: Vi kommer begränsa arbetet till att enbart undersöka hur 
ökad tidspress, ökad grad av individualism och ökad rörlighet påverkar det 
organisatoriska lärandet. Vi kommer vidare även att fokusera på 
organiserat internt mentorskap. 
 
Genomförande och resultat: Vi har genomfört intervjuer på tre olika 
kunskapsföretag, varav ett av dem har ett organiserat mentorskap. Vi har 
även använt oss av tre prognoser över framtidstrender och jämfört dessa 
med intervjusvaren. Ökad individualism och ökad rörlighet har visat sig ha 
såväl positiv som negativ påverkan på det kollektiva lärandet. Tidspressen 
är den faktor som är mest kritisk för att kunna skapa effektiv kunskaps- och 
kompetensutveckling på kollektiv nivå inom kunskapsföretagen. 
 
Sökord: Trender, organisatoriskt lärande, kollektivt lärande, kunskap, 
kompetens, mentorskap, Hellqvist 
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ORGANIZATIONAL LEARNING IN KNOWLEDGE COMPANIES 

 

Katarina Ekström and Jessica Hagström 
 

Background: For the knowledge company the employees’ competencies 
and knowledge are important assets. According to this, there has been a lot 
discussion about how to best take advantage of the employees’ knowledge 
and create organizational learning. This organizational learning can be 
difficult to create due to the individuals’ own goals and the fast changes in 
today’s society. 
 

Purpose: “To define how factors such as time pressure, individualism and 
increased mobility on the future labour market will influence the 
knowledge companies and affect the organizational learning. We will also 
study if mentoring in the future is a possible way to accomplish 
organizational learning.” 
  

Delimitations: We have only investigated how the organizational learning 
will be affected by increased time pressure, individualism and mobility. We 
have also looked at organized, company internal, mentoring. 
  

Realization and Results: We have conducted interviews at three different 
knowledge companies, where one of them has an organized, internal 
mentoring programme. We have also used three prognoses of future trends 
and compared these with the answers from the interviewees. From this we 
found that increased individualism and increased mobility can affect the 
organizational learning in both a negative and positive way. Increased time 
pressure is the most critical factor to create an organisational learning in 
knowledge companies. 
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1 INLEDNING 
I vårt inledande kapitel ger vi en kort presentation av bakgrunden till det 

valda undersökningsområdet genom att peka på några av de trender som 

förutspås på den framtida arbetsmarknaden.  

 

1.1 BAKGRUND  

Stora förändringar har skett i vårt samhälle bland annat på grund av 

globalisering av företag och marknader, ökad turbulens, snabba skiften vad 

gäller kunskap, ett ökat antal högutbildade individer och stora tekniska 

innovationer särskilt inom data- och kommunikationsindustrin (Lövendahl 

& Revang,1998). Dessa faktorer innebär att det sker snabba förändringar 

både på individ- och organisationsnivå beträffande kunskap och 

kommunikation.  

 

Dagens samhälle brukar även beskrivas i termer av ett kunskapssamhälle 

på grund av att den genomsnittliga människan är allt mer utbildad och att 

tjänstesektorn, där individens kunskap och erfarenhet spelar en central roll, 

utgör en allt större del av samhällsekonomin. För majoriteten av företagen 

och organisationerna är dess individer eller det så kallade humankapitalet1 

därmed den viktigaste resursen och av största vikt för att kunna nå 

framgång. Detta innebär att det ställs allt högre krav på den enskilda 

individens vilja att lära sig nya saker. 

 

                                         
1 Med humankapital menas det samlade värdet på individnivå samt investeringar i 

medarbetarnas utbildning, kompetens och framtid (Skandias årsredovisning, 1994) 



Kollektivt lärande i kunskapsföretag 

 

 

 

2 

Organisationer är följaktligen i stor utsträckning beroende av de anställdas 

kunskap och vilja att lära, vilket har lett till att en ny syn på betydelsen av 

lärande håller på att växa fram:  

 

”en organisations samlade förmåga att lära är avgörande för dess 

överlevnad” (Mellander, 1999, s 112).  

 

De anställdas kontinuerliga lärande är alltså viktigt i företag och det räcker 

inte längre med att enstaka yrkesgrupper eller individer vidareutvecklas, 

utan hela företaget måste ständigt lära sig (Stein, 1996). Till en följd av 

denna utveckling har intresset och debatten kring lärande organisationer 

börjat att ta fart. Det är viktigt att försöka skapa en organisation vars 

samlade kunskaper är större än de enskilda individernas kunskaper. För att 

kunna bygga upp en lärande organisation krävs dock att den kunskap som 

byggs upp stannar kvar och kan vidareutvecklas i företaget.  

 

Detta kompliceras ytterligare av att en stor del av den information som 

finns tillgänglig, vilken sedan skall vidareutvecklas till kunskap, är 

färskvara varför det är viktigt att skapa de bästa förutsättningarna som är 

möjligt för ett livslångt lärande.  

 

Omvärlden och arbetskraften förändras inom allt kortare tidsintervaller och 

företagen måste ständigt vara beredda på att lära sig nya saker och anpassa 

sig till de förändringar som sker för att kunna bibehålla sin 

konkurrenskraft. För många företag är lärandet som helhet starkt kopplat 

till vad företagets konkurrenter hittar på. I historien finns många exempel 

på hur konkurrensen utgör själva drivkraften i utvecklingen av företagets 

förmåga att lära.  



Kollektivt lärande i kunskapsföretag 

 

 

 

3 

Företagen behöver liknande utmaningar som vi som enskilda människor 

behöver för att kunna växa.(Mellander, 1999) De flesta företag, oavsett 

bransch är överens om att de anställda med deras kunskap och kompetens 

är det främsta konkurrensverktyget. Många företag har uppmärksammat att 

de i allt större utsträckning måste ta tillvara de anställdas kunskaper för att 

kunna skapa en lärande organisation.  

 

1.2 FRAMTIDSTRENDER  

Som vi tidigare nämnt sker förändringar allt snabbare i vårt samhälle. Det 

blir därför allt viktigare för organisationer och förvaltningar att följa med i 

samhällsutvecklingen och förbereda sig på de framtida förändringarna. Det 

finns mot bakgrund av detta ett flertal framtidsprognoser som utförts av 

olika institutioner. Vi har valt att använda oss av Riksskatteverkets (RSV), 

Statistiska Centralbyråns (SCB) samt Tjänstemännens Centralorganisations 

(TCO) prognoser. Den främsta anledningen till att vi har valt dessa 

prognoser är att de nyligen är sammanställda, samtliga under 1999, och 

omfattar flera olika aspekter som påverkar företagens framtid. Vi har ur 

dessa prognoser valt ut de faktorer som vi anser vara av störst betydelse för 

kunskapsföretagen. Dessa faktorer presenteras närmare nedan. 

 

1.2.1 Ökad rörlighet 

I samtliga tre prognoser förutspås att arbetskraftens rörlighet gradvis 

kommer att öka. Forskarna pekar i synnerhet på att rörligheten bland 

studenter ökar, vilket kommer att påverka företagen i framtiden. 

Högutbildade är mest benägna att flytta på sig och då främst 

civilingenjörer, civilekonomer och läkare (Eklund, 1998 ur TCO).  
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Dessa yrkeskategorier arbetar framförallt med kunskap vilket innebär att 

kunskapsföretagen påverkas av denna rörlighet.  

 

Den ökade rörligheten innebär ökade krav på företagens 

anpassningsförmåga och flexibilitet. Företagens behov av flexibilitet leder 

till en uppdelning av arbetsstyrkan i en stabil grupp med långsiktiga 

arbetsvillkor och en variabel buffert som innefattar anställda med 

tidsbegränsade villkor (Aronsson & Sjögren, 1994 ur TCO).  

 

Temporära jobb innehas framförallt av yngre personer på väg in i 

arbetslivet och av personer som av olika anledningar bytt yrkesbana. 

Temporära jobb utgör på detta sätt en brygga mellan arbetslöshet och 

permanent arbete (Aronsson & Sjögren, 1994 ur TCO). Den ökade 

rörligheten får däremot inte förväxlas med fast anställning vilket TCO 

påpekar i en av sina artiklar. Även om unga människor vill röra på sig 

oftare än tidigare, hindras det inte av en fast anställning (Granberg, 1999 ur 

TCO).  

 

Den ökade rörligheten kan också förklaras utifrån att allt färre ägnar sig åt 

kroppsarbete och allt fler åt abstrakt informations- och kunskapsarbete eller 

service. (SCB) Arbetskraften blir rörligare både geografiskt och 

branschmässigt eftersom de fysiska begränsningarna för olika 

arbetsuppgifter försvinner alltmer. Kunskap går att bära med sig vilket gör 

att kompetensen i form av duktiga medarbetare bokstavligen flyttar mellan 

företagen. I kunskapssamhället måste arbetskraften vara flexibel och kunna 

ta eget ansvar. Grunden för anställningsbarhet idag är kompetens och 

mätbara resultat. (Genf, 1997 ur RSV) 
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Den ökade rörligheten och de stora men allt plattare organisationerna 

innebär också att det blir svårare att skapa en helhetsbild av företaget.  

Ett vanligt problem i framförallt stora organisationer är att medarbetarna 

inte vet vilken kompetens olika personer besitter. Många gånger är det till 

och med så att av varandra oberoende grupper arbetar med samma eller 

snarlika uppgifter, där kunskap om varandras arbete vore till stor nytta för 

alla (Davenport & Prusak, 1998).  

 

1.2.2 Ökad individualism 

Den ökade rörligheten kan även medföra att de anställdas lojalitet mot 

företaget minskar eller vice versa. Eftersom de anställda byter jobb i en allt 

större omfattning hinner de inte skapa lika stor lojalitet och känner kanske 

inte samma identitet med företaget. Det individualistiska samhället kan 

även medföra en ovilja att samarbeta, vilket kan vara en orsak till att 

begrepp som social kompetens och EQ2 har betonats allt tydligare 

(Weisinger, 1997). 1990-talet har redan döpts till individens decennium och 

det finns en stor respekt för individen och en insikt om att det är människor, 

inte institutioner, som för utvecklingen framåt (Mellander, 1999).  

 

Det finns de som anser att organisationer inte kan skapa ett kollektivt 

lärande som är mer än summan av de enskilda individernas kunskaper. 

Organisationer måste därför släppa det kollektiva tänkandet. Helene 

Boström (1997) menar att kollektiven kämpar förtvivlat för att hålla fast 

vid det gamla istället för att lyssna och förstå vad den nya världen innebär. 

                                         
2 Med känslomässig intelligens menar vi att individen har en kombination av 

självkännedom, inlevelseförmåga och lyhördhet (Weisinger, 1997)  
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Det är viktigt att släppa detta kollektiva tänkandet och acceptera att det i 

mångfaldens epok krävs mer ansvar av den enskilda individen (Boström, 

1997 ur RSV). 

 

1.2.3 Ökad tidsbrist 

Den ökade tidsbristen har i allt högre grad uppmärksammats av media. 

Stress och utbrändhet är ett vanligt tillstånd som drabbar allt yngre 

människor. Tiden antas att även i framtiden vara en knapp resurs och ingen 

av de tre framtidsprognoserna tyder på att det kommer att bli ett lugnare 

tempo på arbetsmarknaden. Däremot kan en ökad medvetenhet kring 

problem med ständig tidsbrist innebära att färre individer blir utbrända. 

 

”Den stora utmaningen i framtidens arbetsliv blir att inte stressa sönder sig 

i det höga tempo som råder” (Jacobsson, 2000 ur TCO).  

 

Eftersom tidsbrist är ett tillstånd som säkerligen kommer att finnas kvar 

ställs det allt högre krav på de anställda att kunna prioritera sin tid och 

använda den effektivt. Den ständigt ökande informationsmängden i 

företagen innebär att det kommer att ställas allt högre krav på prioriteringar 

och att effektivt kunna hantera informationen. Det kommer att krävas ökad 

kritisk och analytisk kompetens för att individen ur den kaotiska och 

oupphörliga informationsströmmen medvetet och/eller automatiskt ska 

kunna välja ut och värdera information (Aronsson & Sjögren, 1994 ur 

RSV).  
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Den stora informationsexplosionen och den allt snabbare förändringstakten 

riskerar att försvåra kunskapsinhämtning även för de mera ambitiösa 

individerna. John Naisbitt har uttryckt att:  

 

”Vi drunknar i information men törstar efter kunskap” (Naisbitt, ur 

Mellander, 1999 s 73). 

 

1.3 PROBLEMDISKUSSION  

Det har diskuterats och forskats mycket kring hur företag ska kunna 

överföra individers kunskap till att bli organisatorisk kunskap. Utifrån de 

framtidstrender vi redogjort för ovan uppkommer frågan om och i så fall 

hur dessa faktorer kommer att påverka kunskapsutvecklingen och det 

organisatoriska lärandet. Vi vill få svar på om företagens framtidstro 

överensstämmer med de prognoser som sammanställts eller skiljer sig från 

forskarnas/myndigheternas uppfattning om den framtida arbetsmarknaden. 

 

I början av 1980-talet i samband med stora nedskärningar uppstod problem 

då en stor del av de kunskaper som fanns inom organisationen försvann 

med de individer som sades upp. Företag började då få upp ögonen för 

mentorskap som ett sätt att överföra kunskap mellan anställda (Arhén, 

1991). Utifrån detta uppkommer frågan huruvida ett organiserat 

mentorskap skulle kunna överbrygga en del av eventuella framtida hinder 

för ett kollektivt lärande.  

 

Redan idag finns det företag som har uppmärksammat att det finns ett 

glapp i de anställdas åldrar och anställningstid och frågan är hur detta glapp 

påverkar inhämtandet av kunskap.  
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I samband med detta uppkommer även frågeställningen hur detta glapp 

påverkar det organisatoriska lärandet. Eftersom erfarenhet utgör en viktig 

faktor vid skapandet av kunskap och kompetens kan förutom de trender 

som förutspås ovan problemet med ålderspyramiden3 bli allt mer påtagligt 

för många kunskapsföretag. Det är inte otänkbart att 

erfarenhetsskillnaderna mellan de anställda skapar ett problem på 

organisatorisk nivå vad gäller organisatoriskt lärande och bevarande av 

kunskap. Kunskapsföretagen innehåller en mängd erfarenhetskunskap och 

erfarenhet är minst lika viktigt som den teoretiskt inlärda kunskapen för 

framgång på marknaden (Ekstedt 1988 ur RSV). För kunskapsföretag är det 

därför viktigt att överföra kunskap och kompetens till en kollektiv nivå för 

att inte gå miste om viktiga erfarenheter. 

 

Den ökade tidsbristen som förutspås kan innebära att det i 

kunskapsföretagen finns mindre tid för att inhämta och överföra kunskap. 

En frågeställning som uppkommer är om det finns risk för att de anställda 

inte hinner både lära sig nya saker och lära ut vad de kan. Ifall mer tid 

kommer att användas till att sortera den information som finns tillgänglig 

innebär detta att det finns mindre tid över till att omsätta informationen till 

användbar kunskap. Eftersom tiden är en knapp resurs är det viktigt för 

kunskapsföretagen att ställa sig frågan om det finns en gemensam 

kunskapsbas för att undvika dubbelarbete och därmed slöseri med tid. Detta 

leder även till frågan om och i så fall hur kunskapsöverföring sker på 

företagen och om ett kollektivt lärande existerar. 

 

                                         
3 Ojämn fördelning av åldersgrupper, majoriteten av de anställda är i samma ålder och 

det finns en lucka till de övriga anställdas ålder. 
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Problemet med tidsbrist kan förstärkas om det uppstår en ovilja att dela 

med sig av sin kunskap som vidare kan försvåras av ett individualistiskt 

samhällsklimat. Med tanke på tidsbristen uppkommer frågan om hur de 

anställda ska hinna överföra kunskap till framtiden och hur 

kompetensutvecklingen ska säkras. Detta leder även till frågan om vilka 

incitament som finns för att vilja dela med sig av ens erfarenhet.  

 

1.4 SYFTE  

Att klargöra hur faktorer såsom tidspress, individualism och ökad rörlighet 

på den framtida arbetsmarknaden återspeglar sig i kunskapsföretag och 

påverkar kompetens-/kunskapsutvecklingen på kollektiv nivå inom dessa. 

Utöver detta avser vi att analysera om mentorskap i framtiden kan 

användas för att underlätta skapande och utvecklande av kunskap på 

kollektiv nivå. 

 

1.5 DISPOSITION  

Inledning  

I det inledande avsnittet presenterar vi bakgrunden till vårt val av 

undersökning samt ger en kort summering av de trender som ligger till 

grund för vårt scenario4. Avsikten är att ge läsaren en uppfattning om vad 

studien innefattar och vilka frågeställningar vi söker svar på. 

 

                                         
4 Ett scenario är en tänkbar utveckling som har formulerat de viktiga frågorna och som 

ökar förmågan att i ett tidigt skede se viktiga förändringar och nya trender (Levin & 

Nordfors, 1998). 
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Metod  

Här redogörs för vårt vetenskapliga förhållningssätt och en beskrivning av 

det praktiska tillvägagångssätt som vi har använt vid utförandet av studien. 

Dessa vetenskapliga ställningstaganden präglar vårt praktiska 

tillvägagångssätt och utformningen av arbetet varför det är väsentligt att 

återge dessa för att ge en ökad förståelse för vårt resonemang. 

 

Referensram  

Referensramen innehåller de teoretiska verktyg som vi har använt oss av i 

studien samt förklarar de begrepp som återfinns i arbetet. För att kunna 

tillgodogöra sig uppsatsen och förstå de tolkningar och slutsatser som vi 

kommer fram till är det viktigt att känna till de verktyg som vi har använt 

oss av.  

 

Intervjusammanställning  

Under detta avsnitt har vi summerat de viktigaste aspekterna från de 

intervjuer som vi har genomfört. Detta avsnitt grundar sig enbart på vad 

intervjupersonerna har sagt och vi har försökt återge detta så objektivt och 

värderingsfritt som möjligt. Att vi återgivit intervjuresultatet i ett separat 

avsnitt är för att ge läsaren en möjlighet till att göra sina egna tolkningar. 

 

Analys 

Intervjusammanställningen analyseras i detta avsnitt med hjälp av de 

teoretiska verktyg som vi redogjort för i referensramen. Vi har från 

intervjusammanställningen valt ut de delar som vi tycker är särskilt 

intressanta att belysa. 
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Slutdiskussion 

I detta avsnitt kommer vi att sammanfatta hur vi anser att respektive faktor 

kommer att påverka kunskaps- och kompetensutveckling i 

kunskapsföretagen. Dessutom kommer vi att lyfta fram de aspekter som vi 

anser vara särskilt viktiga att belysa med avseende på det kollektiva 

lärandet. 

 

Slutsatser och reflektioner 

I detta avsnitt summeras de tankar och slutsatser som vi har kommit fram 

till i vår studie. Här kommer vi även att försöka ge svar på de 

frågeställningar vi presenterade inledningsvis samt presentera de områden 

vi anser vara intressanta för vidare forskning. 
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2 METOD 

2.1 FILOSOFISKA GRUNDANTAGANDEN  

I samhället anses det finnas olika nivåer som tillsammans utgör samhällets 

byggstenar, se figur 1. När en av dessa nivåer inte existerar, fungerar eller 

på något annat sätt inte uppfyller sin funktion uppstår det enligt 

samhällsteoretikerna en instabilitet i samhället. (Månson, 1998)  

 

 

System

Institu tioner

O rgan isationer

R elationer

Ind iv id  

 

 

Samtliga byggstenar måste även vara överensstämmande, eller enhetliga, 

sinsemellan. Detta för att inte friktion i form av slitningar och konflikter 

skall uppstå i samhället. Eftersom stabilitet och trygghet är något som de 

flesta samhällen anser vara eftersträvansvärt, finns det ett starkt tryck på en 

samstämmighet. Samhället kan alltså sägas vara normerande (Månsson, 

1998).  

FIGUR 1: SAMHÄLLETS NIVÅER   KÄLLA: MÅNSON, 1998 
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Det innebär att det skapas regler och ramar för vad som kan anses socialt 

acceptabelt, till exempel genom regering, media, andra opinionsbildare 

eller allmänheten. De normerande krafterna behöver inte komma från en 

speciell nivå i figur 1, men det är troligt att anse att det i högre grad är de 

kollektiva ansträngningarna som skapar normer och inte de individuella. 

 

Det övergripande normsystemet uppvisar även vissa likheter med det som 

Foucault (ur Månsson, 1998) kallar den disciplinerande makten. Denna 

makt kännetecknas av en hierarkisk översyn och en normaliserande 

sanktionsprocess. Foucault menar vidare att denna makt medför att 

människan, subjektet, är underkastad en viss given diskursiv5 ordning.  

Det här resonemanget leder till att människan är relativt låst i sin 

handlingsfrihet, då hon är tvingad till en viss given kunskap som är 

sanktionerad av samhället. Följdfrågan blir givetvis om detta är en rimlig 

ståndpunkt. Vi hävdar att den till viss del är riktig. Samhället, ofta i form av 

familj och föräldrar (relationsnivån i figur 1), internaliserar individen, lär 

denna, vad som är rätt, riktigt och socialt accepterat. Detta präglar sedan 

individen under hela dennes tid på jorden (Berger & Luckmann, 1967). Vi 

tror dock att denna internalisering kan skilja sig åt från generation till 

generation och att detta synsätt kan förändras under individens livstid 

beroende på de upplevelser och erfarenheter som individen skaffar sig samt 

det faktum att samhällets utveckling går framåt. 

 

Det är dock viktigt att vara medveten om att vad som är socialt accepterat i 

Sverige inte behöver vara det i andra länder. Det gäller även 

varseblivningen av det samhälle som människan är en del av.  

                                         
5 Diskurs står för tankestruktur, det sanktionerade sättet att tänka (Månsson, 1998) 
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Vi inser att den västerländska världen har många gemensamma värderingar 

och uppfattningar om vad som är rimligt och sant, vad som är verkligt. 

Dessa behöver dock inte vara desamma över hela världen. Den nationella 

kulturen styr vilka normer och regler som organisationen måste rätta sig 

efter. Sveriges näringsliv är således styrt av den nationella kultur som 

råder.  

 

Det här synsättet, det socialkonstruktuvistiska stämmer väl överrens med 

vårt synsätt. Vi anser dock att individen har en viss intellektuell frihet trots 

att samhället har en normerande kraft som styr individens agerande. En 

frihet som tillsammans med vilja till exempel kan motsätta sig de gällande 

normerna eller för den delen söka kunskap som ligger utanför de diskurser 

som samhället sanktionerat. Kort sagt tror vi på individens fria vilja att 

följa de regler och ramar som samhället påbjuder. Samtidigt är vi medvetna 

om den sanktionerande kraft som samhället utgör, troligen reducerar 

individens vilja att bryta mot de gällande diskurserna och normerna. Vi tror 

att många individer i ett kunskapsföretag via en hög grad av eget ansvar i 

stor utsträckning kan använda sin intellektuella frihet. Denna frihet är dock 

begränsad av det ansvarsområde som individen befinner sig inom.  

 

Enligt Giddens synsätt kan människan uppfattas som både aktiv och passiv. 

Aktiv eftersom individen är skapare av olika objektiva strukturer eller 

strukturer av meningar och att hon handlar intentionalt utifrån dessa 

strukturer. Människan kan uppfattas som passiv då dessa strukturer styr 

beteendet till olika mönster eller strukturer av beteenden eller handlingar 

som tillsammans med de objektiva strukturerna eller meningsstrukturerna 

återverkar på uttolkningen och skapandet av nya strukturer.  
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Människan är på samma gång skapare och fånge i strukturerna (Johansson-

Lindfors, 1993). Vi tror dock att individerna i ett kunskapsföretag till stor 

del aktivt är med och skapar strukturerna i organisationen. Detta innebär att 

individerna har möjlighet att påverka. Det är dock tveksamt om individerna 

har tid att fullt ut ta tillvara denna möjlighet då tidsbrist är vanligt 

förekommande. Tidsbristen innebär således att individerna tvingas att vara 

passiva. 

 

Det finns delade meningar bland samhällsteoretikerna om huruvida 

individen har en ökad grad av frihet. Habermas (1981) menar att samhället 

har utvecklats till två ”delar”, livsvärlden och systemvärlden. Livsvärlden 

är den värld i vilken vi har våra sociala relationer, arbetar, har familj och 

vänner. Systemet består av anonyma och sakliga relationer, på den 

ekonomiska marknaden eller i en statlig myndighet. Problemet i den nya 

moderna världen enligt Habermas är att den sociala integrationen i 

livsvärlden, som bygger på kommunikativt handlande med språket som 

medium, alltmer kommer att påverkas av instrumentellt handlande. Pengar 

och makt ersätter språket som mekanism för koordinering av de sociala 

handlingarna. Habermas menar att systemets krav tränger in i allt fler 

områden av vardagslivet, vilket blir alltmer ”monetariserat” och 

”byråkratiserat”. (Habermas, 1981) När pengar används som 

kommunikationsmedel kan detta innebära att du får ett ökat inflytande om 

du har tillgång till mycket pengar. Handlingsfriheten att påverka ökar då 

makt är pengar eller vice versa. 

 

Desto högre upp i nivåerna i figur 1 desto mer ”monetariserat” och 

”byråkratiserat” anser vi att det blir och att livsvärlden tydligast existerar på 

individnivå.  
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Komplexitetsgraden ökar i systemvärlden som kräver att olika typer av 

expertkulturer utvecklas. Detta innebär att det alltmer blir en uppgift för 

experter att föra rationella samtal om sakliga och normativa förhållanden. 

Ett exempel på detta kan vara att konsultverksamhet blivit allt vanligare. 

Att pengar och makt i större utsträckning tränger in i vardagslivet kan ge 

uttryck för den ökade individualismen och rörligheten på arbetsmarknaden. 

Om individerna strävar efter att öka det egna monetära välståndet kan även 

arbetsbördan öka och därigenom tidspress uppstå. Samtidigt tror vi att 

många individer prioriterar ett stimulerande och utvecklande arbete framför 

en hög lön. Detta får då anses som ett tecken på individens vilja att 

prioritera livskvalitet och därmed livsvärlden framför systemvärlden vilket 

innebär att Habermas teori kompletterar vår syn på det 

socialkonstruktivistiska synsättet. 

 

2.2 VETENSKAPSSYN 

Vad är det egentligen som kännetecknar ett vetenskapligt perspektiv? 

Lindgren (ur Starrin & Svensson, 1994) menar att skillnaden mellan ett levt 

och ett vetenskapligt perspektiv på tillvaron kan uttryckas som att: 

 

”människan griper sig an verkligheten medan forskaren försöker begripa 

den” (Starrin & Svensson, 1994, s 21) 

 

Vi anser att Kuhns (1992) tankar om paradigm och vetenskapliga 

revolutioner ger ett ramverk inom vilket det dagliga evolutionära 

vetenskapliga arbetet sker. Det paradigminnehåll som Kuhn (1992) 

beskrivit kommer därmed att skilja sig från den mening vi ger begreppet.  
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I vår ansats står paradigm för hur god vetenskap skall bedrivas och därmed 

förknippade innebörder, alltså vad samhället och dess maktstrukturer 

sanktionerar. Detta skiljer sig från den innebörd som Kuhn (ibid) ger 

begreppet, då han gör det mer forskningsområdes- och individberoende 

(ibid). Till exempel har fysiker och kemister olika paradigm. ”Normal 

vetenskap”, som han tillskriver en stor överensstämmelse med ”paradigm”, 

definieras i följande citat: 

 

”..med termen ´normal vetenskap´ ...avses... sådan forskning som baseras 

på de framgångar vetenskapen uppnått i det förgångna, framgångar som 

något vetenskapligt samfund vid ett speciellt tillfälle betraktar som grunden 

för sin fortsatta verksamhet.” (Kuhn, 1992, s 22) 

 

Vi vill hävda att vetenskap och det som skall anses som vetenskapligt till 

stor del styrs av de rådande samhällsstrukturerna. Vetenskap är alltså inte 

som Popper hävdar (Selander, 1986), fristående från samhällets påverkan. 

Selander lyfter fram den popperianska evolutionära kunskapsutvecklingen 

samtidigt som han inser samhällets betydelse för bildandet av kunskap och 

bedrivandet av vetenskap. Det här ställningstagandet benämner han 

teoretisk realism. 

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att eftersom samhällets normerande krafter 

utgörs av de kollektiva tolkningarna, föreställningarna och uppfattningarna 

om vad som är att anse som rätt och riktigt samtidigt som vi trycker på 

individens intellektuella frihet och fria vilja, vi förespråkar följaktligen ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt med inslag av voluntarism. 
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2.3 OBJEKTIVITET - KRAV PÅ SANNING  

Redan problemformuleringen i ett vetenskapligt arbete kan ge en antydan 

om forskarens inställning eller syn på samhällets och människans natur 

(Johansson Lindfors, 1989). Utifrån vår problemdiskussion och filosofiska 

grundantaganden kan det urskiljas att vi anser att verkligheten uppfattas 

olika beroende på betraktaren. Den verklighet som vi återger i denna studie 

uppfattas därmed som objektivt verklig av oss även om vi är medvetna om 

att den präglas av vårt subjektiva förhållningssätt. 

 

Andersson (1982) som företräder det hermeneutiska kunskapsidealet 

hävdar att den samhällsvetenskaplige forskaren står inför en sociomateriell 

och inte en materiell verklighet. Det vill säga det finns ingen ’verklig 

verklighet’. Det är sociala fenomen, exempelvis psykologiska och 

kulturella, som är de mest relevanta inom samhällsvetenskaperna. 

(Johansson Lindfors, 1989) 

 

Ett tecken på att en ’verklig verklighet’ är svår att fånga ger exempelvis 

Lincoln och Guba (1985),vilka anser att samhällsvetenskaplig kunskap 

endast i en mycket begränsad omfattning är överförbar. Kontexterna 

varierar från fall till fall och det är endast i ett fåtal situationer som 

förhållandena kan antas vara så lika att överförbarhet är möjlig. En 

liknande uppfattning framförs av Andersson (1982) som menar att 

hermeneutikerna inte strävar efter allmängiltighet utan efter totalitet eller 

helhetsförståelse. Andra menar att på samma sätt som att man kan finna 

objektiva mönster finns det intersubjektiva mönster. (Johansson Lindfors, 

1993) Vårt arbete syftar i likhet med hermeneutiken till att skapa en ökad 

förståelse kring vårt valda ämne snarare än en allmängiltig modell.  



Kollektivt lärande i kunskapsföretag 

 

 

 

19 

Ett fåtal fall kan ge en bra bild av den företeelse eller det allmänna 

fenomen som studeras även om denna bild inte är att likställa med vad som 

brukar betecknas som generaliserbar kunskap. I stället bör den skapade 

förståelsen eller kunskapen uppfattas som ett synsätt eller ett tankesätt som 

i olika situationer, bland annat genom igenkännande, kan vara användbar 

för förståelse av den egna verkligheten. Det vill säga genom att en individ 

eller grupp av individer tar till sig ett tankesätt eller ett synsätt och fyller 

det med erfarenheter från den egna verkligheten kan förståelsen av denna 

utvidgas eller öka. (Johansson Lindfors, 1993) 

 

Inom naturvetenskapen hävdas det till skillnad från samhällsvetenskap att 

sanning skall vara absolut, de strävar efter att finna den ideala, objektiva 

sanningen som är fri från forskarens påvekan och åsikter. Inom 

vetenskapsfilosofin motsvaras detta synsätt av positivisterna. (Svenning, 

1997) En positivistisk ansats bygger på logiska diskussioner och fakta som 

resultat av mätningar (Wiedesheim-Paul & Eriksson, 1991). Ett 

positivistiskt angreppssätt tar sig därför ofta uttryck i modeller och lagar.  

 

En viktig skillnad mellan positivism och hermeneutik är därmed synen på 

den sociala världens komplexitetsgrad. Positivismen antar att denna värld 

är så komplex, att positivister måste ägna sig åt att förenkla och reducera. 

Hermeneutiken antar däremot, att den sociala världen är så till den grad av 

sina aktörer redan förenklad med hjälp av schematiseringar, modeller, 

etiketteringar, begrepp, normer med mera att hermeneutiken som vetenskap 

måste ägna sig åt att problematisera och helhetsorientera. Bland annat de 

förenklingar och reduktioner som positivisternas kunskapare tillhandahåller 

i vetenskapens namn.  
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Många positivister hävdar å sin sida att hermeneutikens problematisering 

och helhetsorientering möjligen kan användas som en slags 

förståelseutveckling av förstudiekaraktär innan positivisterna ställer upp 

sina hypoteser och genomför sina tester (Arbnor & Bjerke, 1994). 

 

Hermeneutikens ställningstagande är i motsats till positivismen, de hävdar 

att allting är subjektivt, och allt därmed måste tolkas av observatören och 

strävar efter en helhetsförståelse, en insikt. Hermeneutiker kritiseras för att 

tolka samhället på ett sätt där känslor och egna tolkningar spelar in på 

vilket forskningsmässigt resultat som kommer att uppnås. Hermeneutiken 

har enligt Svenning (1997) uppenbart betonat forskningens filosofiska 

grunder mer än metodiken.  

 

Positivismen och hermeneutiken ses ofta som de två enda möjligheterna att 

betrakta sanning, två ändpunkter på ett kontinium. Att på detta sätt göra 

diskussionen svart eller vitt, anses vara argumentationsmässigt oriktigt, 

eftersom det inte driver resonemanget framåt (Hagdahl & Kroon, 1998). 

Lösningen kan vara det som Selander (1986) pekar på. För att undvika att 

hamna i ett svart-eller-vitt resonemang, kan det istället talas om olika 

grader av sanningslikhet. Johansson (1986) menar att detta begrepp är 

något som naturvetarna använder implicit, vilket visar på en förståelse för 

att den sanning som är vedertagen kunskap idag kan förändras till i morgon 

(Selander, 1986). Begreppet sanningslikhet har enligt vår mening mycket 

gemensamt med det socialkonstruktivistiska synsättet. Eftersom det inte 

finns någon objektiv verklighet går det inte att beskriva den utan att tolka 

den. Tolkningen av verkligheten kan dock ändras genom att vi får ny 

kunskap eller ser verkligheten på ett nytt sätt. 
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För att exemplifiera att verkligheten är svår att fånga, enligt ovanstående 

resonemang, kan en metafor av ett målat porträtt tydliggöra detta. Likväl 

som en tavla kan vara mer eller mindre porträttlik, så kan även ett 

påstående eller en teori mer eller mindre stämma överens med den 

verklighetsbild som teorin försöker återge. 

 

Den konventionella synen på sanning är, i grova drag, en 

överensstämmelse mellan utsaga och verklighet. Alvesson & Sköldberg 

(1994) argumenterar istället för ett trilateralt sanningsbegrepp. Sanning har 

då tre sidor; korrespondens, användning och mening. De menar vidare att 

forskningsprocessen hämmas om inte samtliga delar tas i beaktande. 

(Alvesson & Sköldberg, 1994)  

 

Enligt vår mening är vårt ovanstående resonemang och det Alvesson & 

Sköldberg (1994) hävdar till stor del är överlappande. De stödjer därmed 

vår syn på sanning, att de rent positivistiska och hermeneutiska idealen inte 

är riktigt tillämpliga. Alvesson & Sköldbergs (1994) trilaterala 

sanningsbegrepp har även likheter med det kollektiva lärandet vi avser att 

beskriva genom att kunskapen måste utvecklas till att innehålla sanningens 

tre sidor för att kunna skapa ett kollektivt lärande (se avsnitt 3.4). 

 

När vi ändå behandlar sanning, kan vi också gå in på det begrepp som ofta 

sammanknippas med sanning, nämligen objektivitet. Vår syn på samhället - 

det socialkonstruktivistiska perspektivet - får givetvis följder för vad 

objektivitet, och även kunskap, är eller kan anses vara. Med detta synsätt 

kan något aldrig anses vara objektivt eftersom allt tolkas av observatören.  
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Vi menar inte med detta att samhället inte existerar så länge vi inte 

uppfattar det, vi anser tvärtom att fysiska objekt, fenomen och förändringar 

i sig existerar oavsett vår varseblivning av dessa. Däremot så innebär alltid 

dessa faktorer olika saker beroende på vem som observerar dem, varför en 

betydande subjektivitet genomsyrar samhället.  

 

Våra värderingar har sannolikt styrt vårt val av problemområde och de styr 

även hur vi valt att genomföra vår studie. Vår utbildning, tidigare 

erfarenheter, handledare och vad tidigare uppsatsskribenter har behandlat 

påverkar våra värderingar och gör att vi inte kan agera helt objektivt. En 

medvetenhet om att dessa faktorer existerar tror vi kan bidra till en ökad 

grad av objektivitet, även att vi tolkar den. 

 

Det centrala i hermeneutikens innebörd av sanning, är sanning som 

betydelse, som uppdagande av en djupare mening än det omedelbart 

uppenbara (Alvesson & Sköldberg, 1994). Inte heller kan vi vara säkra på 

att den kunskap vi har idag är absolut. I framtiden kommer det med 

säkerhet komma nya insikter som reviderar vår nuvarande kunskap och 

tänkande.  

 

2.4 METOD – PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  

Med tanke på vårt vetenskapliga förhållningssätt som innebär att världen är 

en social konstruktion och inte kan tolkas helt objektivt samt valt 

problemområde, anser vi att en kvalitativ undersökningsansats lämpar sig 

bäst. Ett centralt kriterium för den kvalitativa ansatsen är att den fokuserar 

på en öppen och mångtydig empiri.  
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Den kvalitativa metoden har även studieobjektets perspektiv som 

utgångspunkt till skillnad från den kvantitativa metoden som i större 

utsträckning bygger på forskarens idéer och föreställningar om vad som ska 

stå i centrum (Alvesson och Sköldberg, 1994). 

 

2.4.1 Intervjuval  

Vi har valt att göra personliga intervjuer på tre kunskapsföretag inom olika 

verksamhetsområden. Anledningen till att vi har valt flera företag istället 

för ett fallföretag är att vi tror att detta ger oss en bredare och mer 

nyanserad bild av det kollektiva lärandet i kunskapsföretag. Eftersom de tre 

företagen är verksamma inom olika områden ger det oss ett bredare 

perspektiv vilket ger möjlighet till jämförelser av en mer objektiv karaktär 

då individer inom samma organisation tenderar att uppfatta verkligheten på 

ett likartat sätt. 

 

Anledningen till att vi har valt kunskapsföretag är att de karaktäriseras av 

att de lever på att sälja sin kunskap (Sveiby 1990). Enligt vår tolkning av 

detta är det därmed frågan om mer eller mindre utpräglade tjänsteföretag. 

Vi har valt ut tre kunskapsföretag för att få en inblick i deras nuvarande 

situation vad gäller kompetens-/kunskapsutveckling samt använda dessa 

observationer för en vidare analys. 

 

2.4.2 Intervjuernas genomförande 

Majoriteten av intervjuerna har varit personliga och genomförts på 

respektive företag. Personliga intervjuer har fördelen att intervjuaren har 

möjlighet att genom kroppsspråk, mimik, tonfall etcetera få mer 
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information än enbart själva svaret. Vid intervjuerna har en intervjumall (se 

bilaga 1) använts för att underlätta jämförelser av intervjumaterialet.  

 

Intervjumallen har också använts för att säkra att valda aspekter kring 

undersökningen har behandlats. Intervjumallen har dock inte varit styrande 

eller haft färdiga svarsalternativ, utan den intervjuade har fritt kunnat 

utveckla sina tankar kring de frågeställningar som behandlats. Denna typ av 

intervju brukar benämnas som öppen intervju (Lantz, 1993).  

 

Vidare ges vid öppna intervjuer möjlighet att förtydliga och förklara 

frågeställningarna om den intervjuade ej förstår dem, således kan 

missuppfattningar och vilseledande svar undvikas. Vi har även haft 

möjlighet att under själva intervjutillfället kunna ställa följdfrågor kring 

områden som verkat särskilt intressanta. Vi har försökt utföra intervjuerna 

mer som ett samtal än en utfrågning vilket vi tror har gett mer djupgående 

och beskrivande svar. Genom att använda bandspelare som komplement till 

anteckningarna har vi dels fått ett stöd för att vi uppfattat svaren riktigt och 

dels har vi i större utsträckning kunnat behålla ögonkontakt med 

intervjupersonen vilket vi upplever gav en mer avslappnad och spontan 

diskussion.  

 

Att spela in intervjuerna på band har även fördelen att allt finns sparat till 

skillnad från anteckningar som ofta baseras på vad den som intervjuar just 

vid intervjutillfället anser vara av intresse. Det kan därmed finnas risk för 

att enbart anteckningar medför att det i ett tidigt skede i empiriprocessen 

görs ett val av vad som ska behandlas.  
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Vi har försökt att återge empirin så värderingsfritt som möjligt, dels genom 

att ställa öppna och ej ledande frågor under intervjun, dels genom att låta 

den intervjuade ta del av den utskrivna intervjun. Vi har således skrivit rent 

varje enskild intervju och låtit den intervjuade göra eventuella korrigeringar 

och förtydliganden i texten innan den använts. Detta har gjorts för att 

undvika feltolkningar och missförstånd. Vi har även haft möjligheten att 

ställa ytterligare frågor i efterhand i de fall vi känt att detta behövts för att 

förtydliga eller förklara tidigare svar. 

 

2.5 METODKRITIK  

En av de vanligaste nackdelarna med intervjuer jämfört med enkätutskick 

är att de är tidskrävande och att antalet tillfrågade blir lågt (Lekwall & 

Wahlbin,1993). Att intervjuerna varit tidskrävande har vi dock inte upplevt 

som något större problem då vi haft relativt gott om tid att förbereda och 

genomföra intervjuerna. Att antalet intervjuer inte är lika stort som vid 

exempelvis ett enkätutskick upplever vi inte som någon betydande nackdel 

eftersom vi inte är intresserade av hur många som tycker på ett visst sätt.  

Det är för denna undersökning ointressant att göra statistiska beräkningar 

eftersom det är enskilda individers egna synpunkter och inte ren fakta som 

vi försökt få fram. Även det faktum att vi har använt oss av djupintervjuer 

innebär att frågorna kan variera mycket mellan de olika intervjutillfällena 

samt att svaren är mer nyanserade, vilket gör en kvantifiering i stort sett 

omöjlig (Lundahl & Skärvad, 1992). 

 

Svaret på hur många intervjupersoner som behövs beror på 

undersökningens syfte och därför ska du ’intervjua så många personer som 

behövs för att ta reda på vad du vill veta’ (Kvale, 1997).  
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För att ge en mer heltäckande bild av organisationerna har vi gjort 

intervjuer på olika nivåer och avdelningar inom företaget för att få flera 

individers infallsvinklar. Vi har upptäckt att de intervjuade inom samma 

företag tenderar att svara relativt lika och att de sista intervjuerna därför 

inte tillfört något nämnvärt. Vi tror av denna anledning att vi täckt in de 

flesta aspekter av betydelse för vårt undersökningsproblem. 

 

Intervjuareffekten, det vill säga att de svarande påverkas av intervjuaren är 

en viktig aspekt som kan vara svår att upptäcka (Lekwall & Wahlbin 1993). 

Det är av denna anledning viktigt att försöka undvika ledande frågor och att 

inte påverka via subjektiva kommentarer. I vårt fall har vi kontrollerat 

intervjumallen med såväl handledare som testpersoner och gjort 

testintervjuer för att undvika ledande frågor. Vi anser att de frågor vi har 

ställt inte har varit värdeladdade utan relativt neutrala. Detta har gjorts för 

att undvika att de intervjuade ”skönmålar” sitt företag eller svarar utifrån 

intervjuarens önskemål. Eftersom vi har ställt relativt neutrala frågor och 

inte berört några affärshemligheter tror vi att risken för att vi har fått 

missvisande svar är relativt liten. 

 

Att spela in på band kan ha nackdelen att intervjuobjektet hämmas i sina 

uttalanden men då vi anser att de diskussioner som förts inte varit känsliga 

eller särskilt formella tror vi inte att vi har fått något betydande bortfall på 

grund av detta. De intervjuade har vid intervjutillfället gett sitt 

godkännande till användande av bandspelare varför vi tror att svaren 

påverkats ytterst obetydligt. 
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2.6 AVGRÄNSNINGAR  

Utifrån ovan förda resonemang fokuserar vi vår undersökning på de 

trendfaktorer vi anser vara av störst betydelse för kunskaps- och 

kompetenssäkring, nämligen ökad rörlighet, individualism och tidsbrist. Vi 

kommer således att utelämna ett antal faktorer som skulle kunna påverka 

organisatoriskt lärande. Vi har istället valt att fördjupa oss inom de trender 

som tidigare beskrivits.  

 

Vidare kommer vi enbart behandla ett internt och formellt mentorskap. 

Anledningen till denna avgränsning är främst för att begränsa uppsatsens 

omfattning. Vi vill även nå en djupare förståelse kring de faktorer vi anser, 

efter att ha studerat de tidigare nämnda framtidsprognoserna, vara mest 

kritiska inför framtidens kollektiva kompetens-/kunskapsutveckling. 
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3 REFERENSRAM 
För att underlätta förståelsen av uppsatsen kommer vi i detta avsnitt att 

redogöra för de verktyg vi använder oss av. Vi kommer även att förklara 

vad vi avser med lärande och kunskapsöverföring. Slutligen kommer vi att 

återge hur organisationskultur och mentorskap kan påverka ett kollektivt 

lärande. 

 

3.1 BEGREPPSDEFINITION  

Information utgörs av olika typer av data som ger mening genom att 

reducera tvetydigheter eller osäkerhet. Informationen kan ses som en form 

av rådata eller fakta som blir till kunskap när den får en mening. När vi 

skriver om information i denna studie menar vi således data som är otolkad 

och enbart ger fakta eller upplysningar kring något. Kunskap är tolkad data, 

antaganden om orsak-verkan och ”know-how”6 (Huber, 1991). Skillnaden 

mellan information och kunskap är för de flesta relativt tydlig medan 

gränsen mellan begreppen kunskap och kompetens brukar vara svårare att 

återge.  

 

I vissa sammanhang behandlas kunskap och kompetens synonymt trots att 

begreppen har olika innebörd. Det finns inga objektiva mått på vad som är 

kunskap och kompetens även om vissa föreställningar är mer spridda än 

andra (Eliasson, 1986). Vi anser att det är viktigt att särskilja begreppen 

och särskilt på den kollektiva nivån av lärandet.  

                                         
6 Med ”know-how” menas individens samlade kunskap kring ett visst område, en form 

av specialistkompetens 
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En vanlig distinktion är att kunskap utgörs av ’veta att’ och kompetens 

utgörs av ’veta hur’ (Stein, 1996). Ytterligare några definitioner av 

begreppen är att: 

 

Kunskap är ett frö medan kompetens är att så och skörda 

Kunskap är input – kompetens är output 

Kunskap är latent – kompetens är aktivitet 

Kompetens är att nyttiggöra kunskaper och erfarenheter 

 

Begreppet kompetens används således för att beskriva något som är mer än 

kunskap och innefattar även hur denna tillämpas. För att kunna vara 

kompetent måste det finnas kunskap men kunskapen i sig skapar inte 

kompetens. En människa kan ses som inkompetent trots att kunskapen 

finns.  

 

Begreppen kunskap och kompetens är därmed delvis sammankopplade och 

att särskilja dem kan ses som en fråga om analytisk separation (Gärdenfors, 

1994). För att underlätta förståelsen av uppsatsen följer därför ett 

resonemang kring vår syn på begreppens innebörd. 

 

3.1.1 Kunskap 

Kunskap belyser förhållanden utan att ge någon vägledning om hur dessa 

bör användas. Kunskap kan finnas i många olika former, den kan till 

exempel vara generell, specifik, dold eller synbar. Inom företag är det 

vanligt att särskilja kunskap mellan kodifierbar så kallad explicit kunskap 

och underförstådd, tyst kunskap (Nonaka &Takeuchi, 1995).  
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Den explicita kunskapen kan lätt dokumenteras exempelvis i form av 

manualer och databaser. Detta medför att explicit kunskap är relativt lätt att 

ta till sig. (Havens & Knapp, 1999)  

 

Tyst kunskap är oftast svårare än explicit kunskap att sprida eftersom den 

är personlig och kontextspecifik. Tyst kunskap är därmed svårare att 

dokumentera och kommunicera eftersom den är mer personlig och består 

av individens samlade erfarenheter, värderingar och ”know-how”. Den 

tysta kunskapen kan vara omedveten och svår att upptäcka och beskriva. 

Spridningen av den tysta kunskapen sker därför enklast muntligt och 

genom observationer eller efterliknelser (Havens & Knapp,1999). Vår 

definition av kunskap innebär utifrån ovan förda resonemang att kunskap 

innebär ett vetande och kunnande kring någonting. 

 

3.1.2 Kompetens  

Kompetensbegreppet innefattar förutom kunskap en rad faktorer såsom 

färdigheter, erfarenheter, relationer och intresse. Dessa faktorer krävs för 

att individer skall kunna inhämta, utveckla och nyttja kunskapen (jmf 

Drucker, Sveiby m fl). Huruvida individer uppfattas som kunniga och 

kompetenta beror på en rad förutsättningar som exempelvis personliga 

kvalifikationer, de arbetsuppgifter som utförs samt socialt delade 

föreställningar som exempelvis normer, värderingar och förväntningar 

(Stein, 1996). Bedömning av en persons kompetens kan således variera 

med den sociala kontexten och hur betraktaren uppfattar individen. Med 

begreppet kompetens menar vi således förmågan att använda sig av 

kunskapen. När vi använder begreppet kompetens är detta relaterat till en 

uppgift eller en handling.  
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Kompetens innehåller många faktorer som är individberoende såsom 

färdigheter, erfarenheter, vilja och ambition. Detta innebär att kompetens är 

svårare att överföra till organisationer. Kunskap, framförallt explicit 

kunskap kan överföras till organisationer via kunskapsbaser7. Eftersom 

kompetens inte kan dokumenteras i samma utsträckning som kunskap på 

grund av att det inte går att särskilja kompetensen från individen överförs 

denna därför effektivast mellan anställda genom personliga kontakter. 

Enligt oss kan kompetens därför inte överföras till en kollektivnivå men 

kan utvecklas kollektivt. Den viktigaste kompetensen i ett företag blir 

därmed människors livslånga förmåga att lära sig nya saker och att kunna 

omsätta dessa kunskaper i sitt arbete. 

 

Ett tydliggörande av skillnaderna mellan information, kunskap och 

kompetens kan illustreras med ett exempel. En enkel metafor är att 

beskriva hur bakandet av en kaka går till. En lista på de ingredienser som 

behövs för att baka en kaka kan ses som information. Listan på 

ingredienserna skulle förmodligen räcka för en erfaren bagare för att kunna 

baka kakan eftersom informationen hamnar i ett för bagaren specifikt 

sammanhang.  

 

Bagarens kunskap kan göras till explicit kunskap genom att skriva ett 

receptet med tillhörande bakningsanvisningar. Receptet beskriver hur 

kakan ska bakas men den förmedlar inte tyst kunskap i form av hur smeten 

ska se ut och vilken konsistens den bör ha. En oerfaren bagare skulle 

förmodligen inte med receptets, den explicita kunskapens, hjälp kunna baka 

en perfekt kaka eftersom den tysta kunskapen saknas.  

                                         
7 Kunskapsbaser innehåller dokumenterad kunskap  
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Bagarens kompetens kan ses som bagarens yrkesskicklighet och 

erfarenheter som exempelvis att bagaren vispar smeten på ett visst sätt och 

vet vad som ska göras om smeten inte blir tillräckligt luftig.  

 

3.2 LÄRANDE 

Det är vanligt att lärande definieras som kunskapsutveckling (Lewitt & 

March, 1988). Kunskapsutveckling kan ske på flera olika nivåer. En allmän 

uppfattning kring ämnet lärande är att den på individnivå utgörs av 

förändringar av det individuella minnet som i sin tur utgörs av erfarna och 

genetiskt betingade föreställningar (Fiol & Lyles, 1985). Till exempel kan 

lärande innefatta förändringar av socialt delade föreställningar, det vill säga 

ett slags socialt minne, som leder till att individen agerar på ett nytt sätt.  

 

Karaktäriserande för det sociala minnet är att det är kollektivt i den mening 

att det här är frågan om kunskap som bärs av individer men som inte 

behöver vara beroende av enskilda individer för sin utveckling och 

överlevnad. I begreppet social inbegrips att det är minst två personer som 

delar kunskapen. För den skull kan dock utvecklingen av sociala minnen 

trots allt påverkas av enskilda människor. Om vi ser till lärande inom 

definierade kollektiv, som en organisation, innefattar lärande förändringar 

av föreställningar hos de individer som ingår i organisationen. Det kan här 

vara frågan om förändringar i individuella eller sociala minnen som delas 

av flera personer.  
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Lärande innefattar således förändringar av kunskap som föreställningar 

utifrån såväl en kognitiv8 dimension, i form av mänskligt minne, som en 

social dimension, i vilket olika sociala minnen inbegrips (Stein, 1996). 

Enligt detta synsätt kan sociala kollektiv, såsom organisationer inte tänka 

utan allt lärande sker via individer, men under påverkan av den sociala 

miljön. Med andra ord, anser vi att sociala kollektiv kan lära indirekt via 

människor och avser med lärande att föreställningar förändras och leder till 

att den befintliga kunskapen utvecklas.  

 

För att påvisa olika former av lärande har vi använt oss av Senge (1990b) 

som skiljer mellan ett generativt (allmänt) och ett adaptivt lärande. 

Generativt lärande är kreativt och nyskapande medan adaptivt lärande är 

kopierande av sådant som redan finns. Generativt lärande kräver nya sätt 

att se på sin omgivning, att vara öppen för nya perspektiv. Många individer 

och organisationer förändras inte förrän det dyker upp tillräckligt många 

pressande problem och när problemen inte känns speciellt pressande längre 

så upphör förändringsprocessen.  

 

När motivationen till förändring framtvingas utifrån sker problemlösningen 

med hjälp av ett adaptivt lärande. Vid kreativ spänning kommer 

motivationen till förändring istället inifrån vilket överensstämmer med ett 

generativt lärande. Det adaptiva lärandet innebär att rutiner skapas vilket är 

nödvändigt för att kunna spara tid som kan användas mer effektivt. Det 

adaptiva lärandet sker genom att utnyttja de anställdas befintliga 

kunskaper. (Senge, 1990b)  

                                         
8 Med kognitiv menar vi funktioner som varseblivning, föreställande, tänkande 

begreppsbildning, minne och omdöme 
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Det generativa lärandet kan i en organisation uppstå genom att de 

anställdas kunskaper sprids och utvecklas, vilket vi kommer att återkomma 

till senare i detta avsnitt. För att kunna skapa goda förutsättningar för såväl 

ett adaptivt som ett generativt lärande krävs det att kunskaper överförs 

mellan individerna i organisationen. 

 

3.3 KUNSKAPSÖVERFÖRING  

För att underlätta lärande är det viktigt att de enskilda individernas 

kunskaper överförs mellan de anställda för att skapa förutsättningar som 

innebär att kunskap kan utvecklas, det vill säga att lärande sker. Genom att 

överföra den kunskap som en enskild individ besitter och göra denna 

tillgänglig för hela organisationen kan ny kunskap skapas genom att 

lärandet ökar (Davenport & Prusak, 1998). Att göra kunskapen tillgänglig 

för alla innebär dock inte att en kunskapsöverföring sker automatiskt. För 

att kunskap ska kunna vara användbar krävs det att kunskapen leder till nya 

idéer och ett nytt beteende (Davenport & Prusak, 1998).  

 

Kunskap sprids och överförs ofta som en naturlig del i en organisations 

vardagliga rutiner oavsett om ledningen försöker styra den eller inte. Denna 

spontana och ostrukturerade kunskapsöverföring är viktig men är i många 

organisationer otillräcklig. Kunskapsöverföring sker inte effektivt på grund 

av exempelvis personers stolthet, envishet, tidsbrist, rädsla att ta risker 

etcetera. En anställd diskuterar av bekvämlighetsskäl kanske hellre ett 

problem med en nära kollega i samma korridor än någon okänd även om 

denne besitter de kunskaper som är lämpligast med tanke på problemet.  
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Det är inte ovanligt att företag ofta ’uppfinner hjulet på nytt’ eftersom 

kunskap kring vad som tidigare gjorts inte sprids i organisationen. 

(Davenport och Prusak, 1998)  

 

Kunskapsöverföring kan ske på flera olika sätt, från individnivå till 

kollektiv nivå och från tyst till explicit kunskap eller vice versa. Vi har valt 

att använda en förenklad modell av Hedlund och Nonaka, (1991), se figur 

2, för att förtydliga kunskapsöverföringsprocessen.  

 

På den kollektiva nivån i modellen ingår förutom organisationen även 

leverantörer och konkurrenter men dessa har vi bortsett från och menar i 

fortsättningen enbart organisationen när vi talar om kollektiv nivå. I 

modellen rör sig inte kunskap enbart inom organisationer utan kunskap 

tillkommer utifrån och ”exporteras” till utomstående exempelvis genom 

nyanställningar, samarbete med leverantörer etcetera.  

 

FIGUR 2. KUNSKAPSÖVERFÖRINGSMODELLEN  KÄLLA: EGEN BEARBETNING 
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Individ nivå Kollektiv nivå 
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Vi anser att Hedlund & Nonakas modell (1991) på ett överskådligt sätt 

visar hur de synergieffekter i termer av nya idéer och ett nytt beteende som 

Davenport & Prusak (1998) beskriver kan uppstå. Det är genom olika 

processer där en enskild individs kunskap integreras med andras kunskap 

som den kan utvecklas till ny kunskap och därmed ett lärande uppstå. 

Dessa båda teorier anser vi kompletterar varandra på ett bra sätt eftersom 

de påvisar skillnaden dels mellan explicit och tyst kunskap och dels mellan 

individ och kollektiv nivå. För att kunna förklara hur de faktorer vi valt ut 

från framtidsprognoserna påverkar lärande på kollektiv nivå anser vi det 

nödvändigt att beskriva hur kunskapsöverföringsprocessen kan ske. 

 

3.3.1 Förvandlingsprocesser  

Artikulering kallas den process där tyst kunskap transformeras till explicit 

kunskap. Denna process kan på kollektiv nivå skapas då ledningen försöker 

framhäva företagskulturen genom att dokumentera och sprida regler, 

principer etcetera i företaget. På individnivå kan artikulering ske genom att 

elektroniskt försöka dokumentera tyst kunskap. För att kunna dokumentera 

tyst kunskap krävs att denna uppmärksammas och görs explicit. Detta är 

inte alltid genomförbart eftersom det ofta är svårt att veta vad som är tyst 

kunskap och hur denna ska förklaras verbalt.  

 

Internalisering är när explicit kunskap omvandlas till tyst kunskap. Detta 

kan ske genom att de anställda tar till sig den explicita kunskapen och 

internaliserar denna med tidigare kunskaper och erfarenheter för att sedan 

kunna utnyttja dessa. Organisatoriska rutiner är ett exempel på hur explicit 

kunskap kan omvandlas till tyst kunskap.  
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3.3.2 Överföring 

Kunskap inom organisationen som överförs från individnivå till en 

kollektiv nivå kallas för utvidgning. Detta kan ske genom dokumentering 

eller genom att de anställda delar med sig av sina kunskaper från till 

exempel en kurs eller mässa till andra inom organisationen. Detta 

förutsätter att kunskapen är explicit. Tyst kunskap överförs istället genom 

observationer och efterliknelser vilket ofta sker omedvetet när medarbetare 

arbetar i nya grupper och projekt.  

 

Spridandet av tyst kunskap till exempel genom imitation sker ofta genom 

olika former av lärlingssystem och kallas socialisering. Att överföra tyst 

kunskap kan ske via mentorskap dels genom imitation och dels genom att 

tyst kunskap blir mer explicit vilket innebär att den kan överföras till fler 

individer. Överföring av kunskap från en kollektiv nivå till individnivå 

kallas anvisning och sker till exempel när organisationen lär de nyanställda 

sina produkter och arbetsmetoder. Den explicita kunskapen kan även 

genom kombination överföras till explicit kunskap genom exempelvis 

interna kurser.  

 

Hedlund & Nonaka (1991) påpekar vikten av dialog för såväl utvidgning 

som anvisning. Kvaliteten och kvantiteten av kommunikationen inom 

företaget mellan individ- och kollektivnivå bestämmer enligt författarna 

hur effektiv kunskapsspridningen blir. Organisationer som inte lägger vikt 

vid denna dialog utan överför kunskap via envägskommunikation som 

exempelvis via mail får troligtvis inte en lika effektiv kunskapsöverföring 

jämfört med organisationer som uppmuntrar kommunikation mellan de 

anställda.  
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3.4 ORGANISATORISKT LÄRANDE  

En effektiv kunskapsöverföring är en förutsättning för att ett organisatoriskt 

lärande ska kunna skapas i organisationer. Eftersom det är individerna i 

organisationen som lär sig uppstår ett organisatoriskt lärande när 

individernas kunskap överförs och utvecklas till ny kunskap. När vi talar 

om organisatoriskt lärande avser vi att ny kunskap förankrats på en 

kollektiv nivå vilket leder till ett förändrat agerande. Vi kommer inte att 

särskilja de båda begreppen organisatoriskt lärande och kollektivt lärande 

utan behandla dem synonymt i denna studie.  

 

I litteratur kring ämnet lärande organisationer kan två olika inriktningar 

urskiljas, dels en som behandlar lärande organisationer och dels en som 

behandlar organisatoriskt lärande (Argyris & Schön, 1995). Den 

förstnämnda inriktningen fokuserar på hur en verksamhet bör organiseras 

och styras för att uppnå lärande medan den senare syftar till 

lärandeprocessen i organisationer (Hellgren & Löwstedt, 1997).  

 

Den lärande organisationen röner allt större intresse och definieras vanligen 

som ett företag som medvetet utvecklar strukturer och strategier för att öka 

och maximera det organisatoriska lärandet (Dodgson, 1993).  

 

Senge (1990a) beskriver en lärande organisation på följande sätt: 

 

”… as an organization that is continually expanding its capacity to create 

its future”. (Senge, 1990a, s 82) 
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Definitionerna av organisatoriskt lärande är många och det finns i stort sätt 

lika många definitioner som författare kring ämnet (Fiol & Lyles, 1985). 

Trots en utbredd acceptans av begreppet och dess betydelse för 

organisationens överlevnad och framtida strategisk prestation, existerar 

ingen allmänt vedertagen teori eller modell kring organisatoriskt lärande. 

Åsikterna om vad det eftersträvansvärda organisatoriska lärandet innebär 

och hur det uppkommer går därmed isär, såväl inom som mellan olika 

discipliner (Dodgson, 1993).  

 

Det är allmänt vedertaget att individen är den primärt lärande enheten i en 

organisation och att det i en strikt mening är individen och inte 

organisationen som lär. Argyris och Schön (1978) menar att på samma sätt 

som individerna är agenter för organisationens handlingar så är de agenter 

för det organisatoriska lärandet.  

 

Organisationen kan inte skapa kunskap utan det är de enskilda individerna 

som lär sig. Den organisatoriska omgivningen spelar dock en viktig roll i 

utvecklandet och spridandet av kunskap (Nonaka, 1994). För att de 

enskilda individerna ska kunna skapa och sprida kunskap krävs det att 

organisationen har rätt förutsättningar för att kunskapsöverföring kan ske. 

Till exempel bör inte företagskulturen motverka utan främja ett 

organisatoriskt lärande (jämför avsnitt 3.6).  

 

Vi har tidigare redogjort för att organisationer lär sig genom att individerna 

i den lär sig. Trots att det är de enskilda individerna som lär sig är 

organisationens kunskap inte detsamma som summan av de enskilda 

individernas kunskap.  
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Den organisatoriska kunskapen/minnet skapas kollektivt av individer, men 

fortsätter att existera även om en enskild individ byts ut. Organisationer har 

inga hjärnor som individer, men de kan sägas ha kognitiva system och 

minnen, vilka bevarar vissa beteenden, normer och värderingar trots att 

individerna byts ut. (Hedberg, 1991)  

 

En lärande organisation tar tillvara de anställdas kunskaper och sprider 

dessa vilket innebär att kunskaperna blir en del av organisationen. Om 

organisationen inte lyckas med att överföra de enskilda individernas 

kunskaper till ett organisatoriskt minne krävs individens närvaro för att 

kunna utnyttja kunskapen.  

 

Om en individ lämnar organisationen utan att dennes kunskap överförts till 

det organisatoriska minnet går därmed kunskapen förlorad. Det 

organisatoriska minnet eller den organisatoriska kunskapsbasen är däremot 

inte beroende av den enskilda individens närvaro. Organisatoriskt lärande 

innebär att kunskapen är oberoende av en enskild individ men beroende av 

alla individer som finns i organisationen. 

 

Organisationer lär sig genom att utnyttja de anställdas kunskaper och 

sammanföra dessa vilket leder till att ny kunskap bildas. Organisationer lär 

sig när de enskilda individernas kunskap utvecklas i företaget och blir en 

del av organisationens minne (Argyris & Schön, 1978). Vi anser att när de 

enskilda individernas kunskap leder till att ny kunskap bildas och 

organisationen agerar annorlunda har det organisatoriska lärandet skett.  
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Det organisatoriska lärandet innebär enligt oss en förändring och får inte 

förväxlas med organisationers kollektiva kunskapsbas som enbart innebär 

att organisationen tagit tillvara de enskilda individernas kunskaper och 

överfört dem till en kollektiv nivå.  

 

När organisationen ses som en enhet som skapar, lagrar och använder 

kunskap, tenderar individerna vilka deltar i dessa organisatoriska processer 

dock att förbises (Grant, 1991). Eftersom individer är grunden för 

organisationens lärande är det nödvändigt att förstå de kollektiva processer 

som kopplar samman individer till varandra och till organisationen för att 

fånga det organisatoriska lärandet (Shrivasta, 1983).  

 

Organisatoriskt lärande kan endast uppnås genom en organisatorisk, social 

process där den enskilde individens lärande kan delas, utvärderas och 

integreras av andra individer (Duncan & Weiss, 1979). Den individuella 

kunskapen måste därför vara kommunicerbar och uppfattas som relevant 

och användbar av organisationen för att den ska kunna bli en del av det 

organisatoriska minnet. Kunskap på individuell nivå blir dock inte 

automatiskt en del av företagets kunskapsbas bara för att den är 

kommunicerbar, relevant och gemensam utan den måste spridas och 

utnyttjas.  

 

3.5 FYRA PROCESSER FÖR ORGANISATORISKT 

LÄRANDE  

Skapandet av en kollektiv kunskapsbas och ett organisatoriskt lärande är 

inget statiskt utan innebär en process som ständigt måste underhållas. Vi 

kommer nedan att presentera fyra viktiga processer som utgör grunden för 
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ett organisatoriskt lärande; förvärv av kunskap, distribution av information, 

tolkning av information och det organisatoriska minnet (Huber, 1991) I 

dessa processer är det viktigt att skilja på information och kunskap (se 

definitioner i avsnitt 3.1).  

 

Organisationen kan förvärva kunskap på flera olika sätt (Huber, 1991). 

Detta sker dels genom att de individer som initialt bildar organisationen för 

med sig sin individuella kunskap, men också genom att nya individer 

anställs och därmed tillför ny kunskap till organisationen. Organisationen 

inhämtar också kunskap från andra organisationer samt genom att avsöka 

omgivningen och genomföra prestationskontroller. Sist men inte minst 

förvärvas kunskaper genom ackumulerade erfarenheter. Förvärv av 

kunskap kan även ske genom den kunskapsöverföringsmodell vi tidigare 

beskrivit. 

 

Den process genom vilken information från olika källor görs gemensam för 

flera individer och därigenom leder till ny information eller förståelse och 

kunskap benämner Huber (1991) distribution av information. Människor 

sprider via språk och handlingar vad de själva uppfattar som kunskap. De 

mottager däremot inte kunskap i sig utan information via sinnena vilken de 

därefter bearbetar (Stein, 1996). När informationen sprids vidsträckt inom 

organisationen underlättas individers och enheters lärande. Denna 

distribution, från dem som besitter till dem som är i behov av information, 

är dock inte oproblematisk. Enheter och individer är ofta omedvetna om att 

viktig information existerar inom övriga delar av organisationen och var 

denna i så fall är lokaliserad. (Huber, 1991) Vi anser att samma problem 

uppkommer beträffande spridandet av kunskap, att personer inte vet om att 

det inom organisationen finns kunskap som kan vara användbar för dem. 
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Tolkning av information är den process genom vilken distribuerad 

information ges en eller flera gemensamma meningar. Huber (1991) menar 

att såväl skilda som gemensamma tolkningar av informationen är viktig för 

det organisatoriska lärandet. Då olika enheter inom organisationen tolkar 

informationen på skilda sätt ökar organisationens möjliga 

handlingsalternativ och därmed det organisatoriska lärandet. Samtidigt ökar 

det organisatoriska lärandet när fler enheter har en gemensam förståelse för 

de tolkningar som andra enheter gör, då även detta leder till fler 

handlingsalternativ. (Huber, 1991) Denna definition stämmer ej helt 

överens med vår definition av organisatoriskt lärande då enbart ett ökat 

antal handlingsalternativ inte innebär en förändring av beteende. Det är 

först när kunskap och agerande förändrats som vi anser att ett 

organisatoriskt lärande har skett. 

 

Det organisatoriska minnet är det medel genom vilket kunskap lagras för 

framtida användning. Svårigheten att uppskatta de framtida behoven av 

information medför att en stor mängd information aldrig lagras i detta 

minne, alternativt lagras på ett sätt som medför att den svårligen kan 

återvinnas och/eller återanvändas. Det organisatoriska minnets effektivitet 

är beroende av personalomsättning, spridningen och tolkningen av 

informationen, normer och metoder för lagring av information och kunskap 

samt metoderna för att lokalisera och återanvända lagrad information och 

kunskap (Huber, 1991).  

 

Dessa fyra delprocesser kompletteras av Helleloid och Simonins (1994) 

som tillägger vikten av att kunna återanvända den kunskap som har 

genererats. Möjligheten att återanvända kunskap är beroende av 

lagringsmekanismens beständighet.  
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Om kunskapen införlivats i det organisatoriska minnet genom att den 

exempelvis dokumenterats är den mer varaktig än om den endast lagras i de 

enskilda individernas minne. För att kunskap skall kunna återanvändas i ett 

senare skede krävs att individer som behöver tillgång till kunskapen vet att 

den finns, men också vet var de kan återfinna den (Helleoid & Simonins, 

1994).  

 

Att exempelvis enbart överföra kunskap muntligt och inte dokumentera den 

kan enligt oss vara ett mindre effektivt sätt att lagra kunskap eftersom den 

lättare glöms bort och blir svår att återskapa om personalomsättningen i 

organisationen är hög. Detta kan leda till att organisationer ”uppfinner 

hjulet på nytt”, vilket Davenport & Prusak (1998) anser är vanligt 

förekommande ifall organisationer inte sprider kunskap kring vad som 

tidigare gjorts. Det kan dock vara svårt att dokumentera och lagra tyst 

kunskap varför vi anser att denna enklast sprids muntligt eller via imitation. 

 

Denna indelning i delprocesser bör emellertid inte tolkas som att 

organisationens lärandeprocesser i realiteten är linjärt sekventiella och 

möjliga att separera från varandra. Samtidigt som kunskap eller 

information förvärvas tolkar vi den och det är inte heller möjligt att 

särskilja spridning av information från återanvändning av densamma. 

Samtliga processer krävs för att uppnå organisatoriskt lärande och om den 

kunskap som organisationens individer förvärvar inte bearbetas, lagras eller 

återvinns bidrar den föga till att vidareutveckla organisationens kunskap- 

och kompetensutveckling. (Helleloid & Simonin, 1994) 
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3.6 ORGANISATIONSKULTUR  

För att inte motverka lärande behövs en organisationskultur som 

uppmuntrar och underlättar spridande av kunskap. När individer tolkar och 

definierar sin verklighet tillsammans med andra skapas en kollektiv 

förståelse och en gemensam världsbild. Organisationskulturen kan sägas 

vara de gemensamma föreställningar och händelser som förenar en grupp 

och de kommunikationsprocesser som förmedlar dess föreställningar. 

(Alvesson & Björkman, 1992)  

 

En utvecklande och nyskapande organisationskultur är särskilt viktig när 

organisationen arbetar i en omgivning som växlar snabbt eftersom det 

krävs att organisationen också ändras för att kunna överleva (Moxnes, 

1981). Kunskapsföretag måste anpassa sig till sin omvärld och ständigt lära 

sig nytt för att bibehålla sin konkurrenskraft. Samtidigt krävs det att de tar 

till vara och sprider de kunskaper och kompetenser som redan finns i 

organisationen eftersom det kan innebära att ny kunskap skapas. 

Organisationen måste uppmuntra de anställda till att vilja lära sig. 

 

I en organisationskultur kan det finnas faktorer som såväl främjar som 

hämmar inlärning. Moxnes (1981) anser att om en kultur ska vara 

utvecklande och nyskapande måste organisationen ha förmåga att lära av 

sina erfarenheter det vill säga att den måste förändra sig när 

förutsättningarna kräver detta. Organisationen består av människor och som 

vi tidigare beskrivit är det således dessa som ska vara villiga att ändra sig – 

eller lära sig. Denna typ av kultur kallar Moxnes ’inlärningskultur’ och har 

ställt upp ett antal faktorer som främjar respektive hämmar ett 

organisatoriskt lärande.  
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De faktorer i företagskulturen som anses inlärningsfrämjande är: 

• En öppen och accepterande arbetsgrupp med ett tryggt klimat samt 

delvis självstyre 

• En atmosfär som präglas av personlighet och samarbete 

• Normer som präglas av nytänkande och kreativitet. 

• Öppen och flervägs- kommunikation  

• Organisationsformen är synergisk, innovativ, organisk och 

individorienterad. 

 

Hämmande faktorer för organisatoriskt lärande är exempelvis: 

• Inom arbetsgruppen finns rädsla för förlorad status, inkomst, 

ställning etcetera samt en rädsla för ändringar i förhållande till andra. 

Atmosfären är opersonlig och rivalitet råder  

• Normer som präglas av bevarande och beskyddande av regler  

• Sluten och envägs- kommunikation 

• Organisationsformen är byråkratisk, statisk, mekanisk och/eller 

administrationsorienterad 

 

En del av dessa faktorer som påverkar det organisatoriska lärandet kan vara 

svåra att förändra. Normer och värderingar är exempelvis för det mesta 

omedvetna och djupt rotade hos de enskilda individerna. Även atmosfären 

som råder i en organisation speglas ofta av det arbetssätt och de normer 

som finns och kan därför vara svåra att ändra.  

 

Organisationskulturen kan vidare vara mer eller mindre stark, i vissa 

organisationer är den tydlig och lätt att se medan den i andra organisationer 

är näst intill obefintlig.  



Kollektivt lärande i kunskapsföretag 

 

 

 

47 

Fördelen med en stark och tät kultur är att medlemmarna känner till vilka 

värderingar, preferenser, uppfattningar och verklighetsuppfattningar som 

gäller i organisationen och att de därigenom handlar utifrån en ’gemensam 

karta’ för terrängen. I en sådan organisation vet medlemmarna vad som 

förväntas av dem, de vet vad de tillåts göra och vad de inte tillåts göra, de 

vet vad som ska prioriteras och vilka kriterier som ska styra besluten. 

Dessutom hör starka och täta kulturer ofta samman med en hög grad av 

lojalitet och engagemang gentemot organisationen (Wilkins, 1978). En 

stark och tät kultur kan därför underlätta det kollektiva lärandet genom att 

de anställda agerar för organisationens bästa och därmed samarbetar och 

delar med sig av sina kunskaper och kompetenser. Nackdelen med en stark 

och tät organisationskultur är att den är svårare att förändra.  

 

3.6.1 Organisationskulturens påverkan 

Huruvida kulturen anses kunna styras eller inte tycks vara beroende av hur 

forskarna definierar organisationskulturen. Någonstans mellan de två 

ytterligheterna ”kultur som ett styrmedel i ledningens händer” och ”kultur 

som ohanterlig organisationsskapad verklighet” finns troligtvis de flesta av 

dagens kulturforskare. Det finns många sätt att påverka kulturen utan att 

kunna specificera vilka konsekvenser denna påverkan får. (Bang, 1994) Vi 

anser därför att den centrala frågan således inte är om kultur kan styras eller 

inte utan istället under vilka betingelser det är möjligt att påverka en kultur 

och vilka delar av kulturen som är möjliga att påverka. 

 

Även om det finns möjligheter att påverka organisationskulturen är det ett 

problem att komma från ’påverkan’ till ’styrning’ av kulturen. Vid 

påverkan av kulturen är det ofta ovisst vad slutresultatet av förändringen 
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blir (Bang, 1994). Eftersom slutresultatet av att försöka påverka 

organisationskulturen är osäkert bör ledningen vara försiktig och inte 

överdriva påverkan. Det finns ett antal paradoxer som är vanligt 

förekommande inom organisationskultur som företag måste lära sig att leva 

med och utnyttja (Bang, 1994). 

 

De motsättningar som Bang (1994) tar upp är bland annat: 

 

Autonomi (isolering)    samarbete (självutplåning) 

Tradition (nostalgi)    förnyelse (rotlöshet) 

Lojalitet (nickedockor)   motförslag (soloartister) 

 

En påverkan via kulturen mot en ökad lojaliteten kan leda till att de 

anställda inte ställer motförslag utan accepterar ett förslag utan att diskutera 

olika alternativ. Detta kan leda till att nya möjligheter och idéer går 

förlorade. Företag bör därför sträva efter en balans mellan de olika 

ytterligheterna och vara medvetna om att en påverkan som är avsedd för ett 

positivt utfall kan skapa negativa effekter. Lojalitet behöver således inte 

alltid vara eftersträvansvärt eftersom det kan hindra kreativitet och 

nytänkande. På samma sätt kan ett försök att påverka organisationskulturen 

mot förnyelse få negativa konsekvenser såsom att tryggheten försvinner 

och de anställda kan känna sig rotlösa. Vi tror att företag borde försöka att 

utnyttja de motsättningar som finns istället för att försöka kontrollera 

företagskulturen. Exempelvis kan de istället för att sträva efter att skapa 

lojalitet från de anställda dra nytta av att de anställda ställer motförslag och 

därmed underlättar att ny kunskap kan bildas och ett organisatoriskt lärande 

kan uppstå. 
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3.7 MENTORSKAP  

Vi tror att mentorskap är ett effektivt sätt att överföra kunskaper på och 

skapar en kultur som främjar organisatoriskt lärande. Av denna anledning 

kommer vi nedan att återge de aspekter kring mentorskap som vi tycker är 

mest relevanta. 

 

3.7.1 Mentorskapets utveckling 

En mentor är en person som utanför sitt vardagliga arbete ställer upp som 

förebild, rådgivare, lärare och vän till någon annan (Arhén, 1991). En 

person som har en mentor brukar kallas för adept. Adepten står inte i 

beroendeställning till mentorn som gör detta frivilligt utan ekonomisk 

ersättning. Under det senaste decenniet har mentorskapet genomgått en 

betydande förändring från det som benämns Machine-Age-modell till en 

Information-Age-modell (Shea, 1994). Karaktäriserande för Machine-Age-

modellen är att den enbart fokuserade på karriär och förutsätter att de 

anställdas mål är att klättra inom de ’branta hierarkiska organisationerna’ 

(Shea, 1994).  

 

En lärande organisation behöver en modell som kan erbjuda, engagerade, 

initiativrika och ansvarskännande medarbetare, vilkas egenskaper 

uppmuntras och utvecklas. Information-Age-modellen ser mentorskapet 

som ett redskap för att upptäcka och utveckla olika talanger utifrån skilda 

personligheter hos de anställda inom företaget.  

 

Information-Age-modellen ser till de många olika personligheterna och 

därmed talanger och erfarenheter som varje enskild individ inom 

organisationen kan bidra med. Ett mål med mentorskap är att överföra och 
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bevara den värdefulla kunskap som finns inom organisationer (Shea, 1994). 

Förutom att stödja adepten inom ett antal områden lär mentorn även ut 

organisationens regler, normer och värderingar. Mentorn ska även träna 

adepten i att bli en effektivare problemlösare samt bidra med ökad kunskap 

(Quinlan, 1999). 

 

Genom att sprida mentor/adeptliknande samtal inom organisationen öppnas 

dörrar till en rakare och mer inspirerande kommunikation på arbetsplatsen 

(Hultman & Sobel, 1994). På så sätt kan en mer allmän ’mentoranda’ 

komma att uppstå, i vilken medarbetare söker olika samtalspartner för att 

finna stöd och råd hos varandra. Mentorskap kan härigenom också vara ett 

sätt att skapa en inlärningsfrämjande organisationskultur, vilket gynnar det 

kollektiva lärandet (jämför avsnitt 3.4 och 3.5). 

 

3.7.2 Mentorskap – ett sätt att överföra kunskap 

Mentorskap kan uppkomma på ett informellt eller formellt sätt. Ett 

informellt mentorskap uppstår då en mer erfaren person, utan inblandning 

från företagets sida tar på sig ansvaret att stödja och ge råd åt någon mera 

oerfaren medarbetare. Denna form av kunskapsförmedling mellan olika 

generationer och hierarkier finns i många organisationer även om det inte 

är planerat eller genomtänkt. Formellt mentorskap däremot uppstår ofta i 

projekt inom företag och organisationer, där företaget väljer ut adepter och 

företagen eller adepterna själva sedan väljer mentor. (Hultman & Sobel, 

1994)  

 

Ett mentorskap kan vidare vara internt eller externt. Det interna 

mentorskapet utgörs av ett samarbete mellan anställda inom en och samma 
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organisation, medan det externa involverar individer från skilda 

organisationer. Likväl som det finns olika former av mentorskap finns det 

olika syften med vad ett mentorskap ska åstadkomma. Vi kommer i denna 

uppsats att koncentrera oss på mentorskap som ett sätt att sprida kunskap 

snarare än en karriärsvägledning. Vi kommer även att begränsa oss till 

internt mentorskap eftersom vi anser att det är att föredra för det kollektiva 

lärandet inom en organisation. 

 

Ett mentorskap är liksom organisatoriskt lärande ett sätt att skapa sociala 

processer för att utbyta erfarenheter och överföra kunskaper (Hultman & 

Sobel, 1994). Det är inte enbart adepten som har att vinna på ett 

mentorskap, även mentorn utvecklas genom att få möjligheter att ta del av 

en annan persons tankar, värderingar och erfarenheter. Faulkner (1999) 

menar att det kan skapa stor tillfredsställelse för en mentor att få äran och 

möjligheten att hjälpa en person som företaget utsett som framtida ledare, 

inte minst när resultaten av denna hjälp börjar vissa sig. För adepten 

innebär mentorskapstiden en mognadsprocess där mentorn fungerar som ett 

stöd. Adepten får genom mentorskapet och de kontakter som uppstår 

därigenom ett utmärkt sätt att synliggöra sig inom organisationen 

(Meggison & Clutterbuck, 1995). Detta utbyte av kunskap och värderingar 

som sker mellan mentorn och adepten tror vi är ett bra sätt att utveckla det 

organisatoriska lärandet.  

 

Eftersom de anställda i en lärande organisation förväntas att individuellt 

ansvara för sitt dagliga arbete och för sin personliga utveckling (Meggison 

& Clutterbuck, 1995). Enskilt, personligt ansvar uppmuntras i hög grad, 

vilket innebär att de anställda förväntas ta egna initiativ istället för att 

invänta order om vad som bör göras (Meggison & Clutterbuck, 1995). 
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Genom att lägga ansvaret för utbildning och lärande på ett mer individuellt 

plan, började mentorskapet uppmärksammas som en del av lärandet 

(Meggison & Clutterbuck, 1995).  

 

Genom mentorskapsrelationer får den anställde en ökad insyn i företaget 

och även i dess omvärld, se figur 3. Denna insyn leder till ett ökat behov 

från den anställdes sida att vilja utvecklas i sina arbetsåtaganden.  

 

 

Genom denna vilja motiveras den anställde att ta initiativ till ytterligare 

lärande, vilket i sin tur leder till att personen i fråga känner sig väl 

förberedd för ett ökat ansvar. Utvecklingen byggs sedan hela tiden vidare i 

en process och enligt Meggison & Clutterbuck, (1995) är det genom denna 

process som utvecklingen sker i en fungerande lärande organisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 3: MENTORSKASPETS GODA CIRKEL                 KÄLLA MAGGISON & CLUTTERBUCK, 1995 
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Vi anser att denna mentorskapsmodell kompletterar våra teorier kring 

lärande organisationer och kunskapsöverföring på ett bra sätt. Utvecklingen 

i modellen vilken leder till en ökad skicklighet kan jämföras med hur en 

förändringsprocess kan skapa nytänkande och innovationer som är viktigt 

för att kunna skapa ett organisatoriskt lärande. Modellen visar även att 

lärandet inte är statiskt utan är en ständigt pågående utvecklingsprocess 

utan början eller slut.  
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4 INTERVJUSAMMANSTÄLLNING  
I detta avsnitt kommer vi att företagsvis återge de synpunkter som 

framkommit under intervjuerna (för intervjumall se bilaga 1). Eftersom det 

endast är Intentia som har ett formellt mentorskap behandlas inte detta 

separat i de övriga sammanställningarna. För att ge läsaren en möjlighet till 

att göra sina egna tolkningar har vi i detta avsnitt inte framfört våra egna 

antaganden eller reflektioner. Dessa kommer vi istället att presentera i vårt 

analysavsnitt. Eftersom företag A och de intervjuade på företaget har valt 

att vara anonyma kan vi inte ange deras befattning eller vem av dem som 

har sagt vad. I de två andra företagen är det endast en person som valt att 

vara anonym medan de övriga nämns vid förnamn. Anledningen till att vi 

har valt att använda oss av förnamnen på dessa intervjupersoner är för att 

göra materialet mer lättillgängligt. De olika personernas befattningar finns i 

källförteckningen under avsnitt 8.4.  

 

4.1 FÖRETAG A 

Företaget är ett av världens största konsult- och revisionsföretag. Deras 

uppdragsgivare är allt ifrån stora internationella koncerner till små lokala 

företag. Vi har besökt ett av dotterbolagen och genomfört intervjuer med 

konsulter som arbetar inom områdena revision, offentlig verksamhet och 

ledningsfrågor. Företaget och de intervjuade har som vi tidigare nämnt 

önskat anonymitet vilket innebär att vi medvetet undvikt att särskilja vem 

av de intervjuade som har sagt vad. 
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4.1.1 Organisationskultur  

Företag A poängterar att kontinuerlig utbildning är en viktig del för att 

säkerställa en fortsatt hög kompetens inom företaget (internt material, 

1999). De skriver själva att ”den värld vi verkar i är i ständig förändring 

med ett allt intensivare informationsflöde” och att deras ”roll är att göra 

verkligheten tydligare, att omvandla kunskap till värde”. I ett internt 

informationshäfte som är riktat till nyanställda i företaget anges att det 

ställs höga krav på de anställda och att det är ett tufft jobb med högt tempo 

och stort eget ansvar. (internt material, 1999). Att ha frihet och kunna 

påverka sitt arbete och att arbeta under stort eget ansvar betonas samtidigt 

som företaget skriver att den anställde inte står ensam.  

 

”Du arbetar tillsammans med erfarna medarbetare som stödjer dig i ditt 

arbete, du skapar ditt eget värdefulla nätverk av kollegor från projekt och 

kurser du deltar i” (internt material, 1999). Detta nätverk anses vara 

betydelsefullt och medarbetaren kommer att använda dessa kontakter 

mycket under hela sin yrkeskarriär.  

 

Företagets ovan nämnda beskrivning av sig själva överensstämmer väl med 

de intervjuades syn på företaget. De intervjuade anser att det inte finns 

några vanliga arbetsdagar utan säger att arbetsuppgifterna och arbetssättet 

varierar i stor utsträckning. Konsulterna arbetar delvis ute på fält 

tillsammans med kunden och delvis på kontoret. När de är på kontoret 

skriver de rapport, förbereder kundbesök eller deltager i olika möten. De 

intervjuade uppskattar att de, i genomsnitt arbetar, lika mycket på kontoret 

som ute hos kund. En del av de intervjuade arbetar även från och till 

hemifrån. Till exempel om konsulten varit ute hos kund finns möjlighet att 

åka direkt hem och sedan läsa mail etcetera hemifrån.  
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Hur mycket de intervjuade arbetar i grupp respektive självständigt skiljer 

sig åt mellan de olika konsulterna och vilket område de arbetar inom. En av 

dem anser att arbetet i stor utsträckning är självständigt även om det 

förekommer projekt. En annan konsult uppskattar att mindre än hälften av 

arbetet är självständigt. Även om de intervjuade arbetar självständigt 

förekommer dock informella grupper där de anställda kommunicerar med 

varandra, bollar idéer och arbetar som ett team. Hur arbetet ser ut är inte 

enbart beroende på konsulternas inriktningar utan även på uppdragens art 

och storlek. En av konsulterna beskriver arbetsformen som att det finns 

fördelar med projekt eftersom det finns många att diskutera och bolla idéer 

med. Ifall det är ett självständigt arbete, att konsulten är ensam om ett 

uppdrag vet de vilka de kan fråga och ’bolla’ idéer med. En av konsulterna 

uttrycker vikten av att ha ett litet nätverk runt sig för att kunna stödja 

varandra. 

 

Företagskulturen beskrivs som öppen, informell, att den präglas av 

mångfald, tyngd, tradition, generositet och tillåtande. Att den präglas av 

tradition och tyngd är enligt en av de intervjuade något företaget försöker 

påverka och istället skapa en bild av att de är ett företag i förändring. 

Personen anser att ledningen driver förändring vilket tros kunna ändra på 

kulturen. De intervjuade anser att kulturen färgas av personalen och deras 

arbetssätt likväl som den speglas av chefen, det finns därför lite olika 

kulturer inom de olika yrkesområdena och åldersklasserna. En av 

konsulterna säger att chefen till stor del styr kulturen omedvetet vilket kan 

ta sig uttryck i att: exempelvis ifall chefen poängterar debiterbarhet är det 

debiterbarhet som gäller och det påverkar företagskulturen.  
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Två av de intervjuade tror att det måste vara skillnad mellan konsulter inom 

olika segment till exempel beroende på kund och givetvis även chefen. 

Företagskulturen anses även präglas av vilket land företaget ligger i. En av 

konsulterna uppger att det svenska företaget anses ha ett betydligt öppnare 

klimat än de utländska filialerna, där det viktigaste är vart i karriärstegen 

personer befinner sig. Eftersom de intervjuade anser att det är en öppen och 

informell företagskultur upplevs den som bra och att det är lätt att ta till sig 

och lära av varandra. Det är ingen som ’går och håller på sitt’ utan alla 

delar med sig av vad de kan, hävdar en av de intervjuade konsulterna.  

 

4.1.2 Motivation och samarbete 

Det som motiverar de intervjuade mest är att de trivs med sitt arbete och 

känner att de åstadkommer något. En konsult anser att det är ett intressant 

och omväxlande arbete som innebär utmaningar och därmed att du som 

person kan utvecklas. Konsulterna tycker att företaget satsar på de anställda 

och ger dem möjlighet att utvecklas vilket ses som positivt. ”Det som 

motiverar mig är att jag lär mig mer”, konstaterar en av konsulterna. Det är 

ingen av de intervjuade som säger sig tycka att karriär eller lön är det 

viktigaste utan det är andra faktorer som motiverar mer. En av de 

intervjuade förklarar att ”en nöjd kund är mer motiverande än pengar eller 

titlar” .  

 

Att de inom företaget arbetar tillsammans med personer som har olika 

bakgrund och olika intresseområden anses också vara motiverande och gör 

arbetet intressant eftersom de hela tiden lär sig något nytt. Att själv få styra 

och lägga upp sitt arbete och arbeta med frihet under ansvar är en sak som 

poängteras utav en av konsulterna.  



Kollektivt lärande i kunskapsföretag 

 

 

 

58 

Samtliga intervjuade anser att det går i perioder hur mycket de arbetar, 

ibland blir det mycket kvälls- och helgarbete medan det vissa perioder är 

lugnare och finns mer tid åt ’administrativa uppgifter’. De intervjuade säger 

sig vara måna om att försöka lägga ner den tid som arbetet kräver och att 

sedan vara ledig under exempelvis kvällar och helger. Eftersom arbetstiden 

är flexibel tycker de att det går att styra vilket innebär att privatliv och 

arbete inte konkurrerar. Det är viktigt att må bra för att kunna göra ett bra 

arbete och använda fritiden till annat, säger en av konsulterna. När 

konsulterna är ute och reser arbetar de intensivt och kan sedan ta det 

lugnare när de kommer hem. En av de intervjuade förklarar att istället för 

att bara sitta på hotellrummet kan jag lika gärna göra lite nytta för att kunna 

vara ledig när jag kommer hem. 

 

Att kunna planera sin tid är viktigt och de intervjuade känner alla av 

tidsbrist i sitt arbete. Det råder däremot inte ständig tidsbrist utan det går i 

vågor uppger en av de intervjuade. ’Ibland kör det ihop sig’, när allt ska 

vara klart på en och samma gång, säger en av konsulterna. En annan av de 

intervjuade betonar att kunden är viktigast och även om det är ont om tid är 

det kunden som styr. En annan av konsulterna uttrycker de prioriteringar 

som görs vid tidsbrist som att ”allt som inte är debiterbart” nedprioriteras. 

Kunden står dock alltid i centrum, detta innebär enligt konsulten ifråga att 

offertskrivande prioriteras även om det inte är direkt debiterbart. En av 

konsulterna anser att det finns tydligt och klart uttalat vad som är prioriterat 

vilket medarbetaren tycker är bra. En annan av de intervjuade anser att det 

tillhör en konsults vardag att ha en ojämn arbetsbelastning, vissa perioder 

kanske det är flera uppdrag samtidigt och sedan kommer en svacka då det 

finns tid över för att ta itu med mer administrativa uppgifter.  
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Att det blir ont om tid kan enligt konsulterna även bero på att de själva inte 

gjort saker i rätt tid, utan dragit ut på det av olika anledningar. Konsulterna 

kan även själva göra något åt tidsbristen i ’offertstadiet’, då det gäller att 

beräkna hur lång tid det tar att utföra uppdraget. Det ska vara möjligt att 

göra ett bra arbete på den tid som finns till förfogande. Kunden vill alltid få 

ut så mycket som möjligt för så lite pengar som möjligt medan företaget 

vill få så bra betalt som möjligt för så lite som möjligt, förklarar en av de 

intervjuade. Det finns ofta saker som de skulle vilja ’piffa’ till för kunden 

men som det inte alltid finns tid för. De intervjuade hävdar dock att de inte 

upplever tidsbristen som något akut problem Det påpekas däremot att 

tidsbristen hämmar kunskapsspridningen till viss del eftersom kunden står i 

centrum och måste komma i första hand. Kunden styr prioriteringar och 

”förväntar sig att vissa saker ska göras inom en viss tid”, säger en av 

konsulterna och anser att det är naturligt eftersom de är ett tjänsteföretag.  

 

4.1.3 Explicit kunskapsöverföring och informationsspridning 

Enligt de intervjuade är företaget långt fram vad gäller 

informationsspridning och nästan all information har IT-stöd, det vill säga 

att mycket allmän information sprids via främst mail och läggs ut på en 

intern server. Företaget har ett globalt nätverk samt ett intranät i Sverige 

vilket de kan använda sig av för att kommunicera med alla anställda inom 

organisationen. Det finns dessutom olika nätverk med specifik information 

att tillgå samt ett regionalt nätverk för de olika områdena på företaget. Alla 

har dessutom en bärbar dator och de använder sig därmed mycket av den 

vanliga e-posten för att sprida information.  
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Förutom datorer sprids information även via chefen, projektledare, 

projektmedlemmar och på avdelningsmöten. Det finns även en intern 

tidning samt olika branschtidningar att tillgå för att hitta information. I de 

personliga nätverken av arbetskamrater som konsulterna arbetar i sprids 

information och de säger sig använda nätverken informellt i stor 

utsträckning för att hitta och sprida information. De intervjuade anser att 

det är mycket lätt att få tag i information, men att den stora 

informationsmängden innebär att de måste sortera och ta till sig den 

information som de tror sig ha nytta av. En av konsulterna påpekar att det 

finns hur mycket information som helst, och de saknar inte information 

utan istället hinner de inte ta till sig all information utan måste sålla. Det är 

inga problem att få tag på den information du behöver, ifall information 

saknats beror det på personen själv, eftersom alla vet var de ska få tag på 

den, säger en annan av de intervjuade.  

 

Hur vidareutbildning av så kallad explicit kunskap sker är lite olika 

beroende på inom vilket område den intervjuade arbetar. Samtliga 

intervjuade anser att det finns ett stort utbud och frihet för att vidareutbilda 

sig. Inom revision finns det en planerad utbildning i olika steg medan det 

för konsulterna finns ett mer varierat utbud. För att få överlappande 

kunskaper mellan de olika områdena har företaget olika kurser i form av 

intern utbildning. Det finns möjlighet att gå till exempel masterutbildning 

både via universitetet och privat i företagets regi. Det finns även en del 

riktade kurser exempelvis ’datakörkort’ som arrangeras av företaget. Det 

finns stora möjligheter till att vidareutbilda sig, dels kan de anställda välja 

att gå interna kurser, men även välja att läsa på universitet. ”Det finns stora 

utbildningsmöjligheter såväl nationellt som internationellt”, nämner en av 

konsulterna.  
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Inom affärsområdet för ledningsfrågor finns det internationella kurser som 

ofta anordnas över hela Europa inom olika affärsområden, dels 

metodutbildning, dels allmän konsultutbildning. Om det är många som ska 

gå samma kurs samtidigt samordnas de i hela koncernen. Inom området för 

ledningsfrågor finns även en skyldighet att minst vartannat år gå en kurs 

utomlands.  

 

Kurser väljs ut i samråd med närmaste chef vilket innebär att de anställda 

själva i stor utsträckning kan påverka sin utbildning. Det kan till exempel 

ske genom att den anställde skriver en utbildningsplan över sina önskemål 

och sedan diskuterar detta med chefen. Ifall de interna kurser som finns inte 

’passar’ är det upp till personen själv att välja vilka utbildningar denne vill 

gå. Ibland finns det en del kurser på universitetet eller liknande som passar 

vissa konsulter bättre än de interna utbildningarna.  

 

Eftersom det är ett kunskapsföretag anser de intervjuade att det är självklart 

att det måste finnas utrymme för vidareutbildning. De intervjuade säger att 

det inte sker någon direkt uppföljning av de kurser som genomförs, men det 

noteras vilka kurser de anställda har genomgått.  

 

4.1.4 Tyst kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte  

Vad som anses vara företagets största styrka är medarbetarna och deras 

arbetssätt. Företaget anses ha en bred kompetens och kan därför leverera 

helhetslösningar enligt de intervjuade. En av konsulterna uttrycker att det 

kunskaps- eller kompetensmässigt inte är några större skillnader mellan 

dem och konkurrenterna utan att deras styrka snarare ligger i deras 

arbetssätt och attityd.  
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Konsulten tycker att företaget ’låter en vara sig själv’, att de själva får välja 

arbetssätt och inte är så styrda. En annan styrka som nämns är hur företaget 

bemannar olika team och hur de använder sig av sin kompetens. Till 

exempel blandningen av olika specialister i olika team och att 

medarbetarna därmed sprider kunskap och lär sig av varandra inom teamet. 

Kunskap sprids på detta sätt i de team som bildas och genom att personer 

arbetar ihop formellt eller informellt. Kunskap som en person fått genom 

att arbeta i ett team sprids sedan vidare när personen arbetar i nya team.  

 

Det finns idag inget systematiskt sätt att kompetenssäkra utan det är enligt 

de intervjuade upp till de anställda att sprida erfarenheter. Det finns 

möjlighet att gå tillbaka och titta på vad som gjorts i tidigare projekt och på 

detta sätt få ta del av andras erfarenheter. De intervjuade upplever att tiden 

är begränsad och är därför den faktor som hämmar kunskapsspridningen 

eftersom medarbetarna är upptagna med sitt. En av de intervjuade påpekar 

att det i projekt sker dokumentation även om det inte finns någon uttalad 

uppföljning. De intervjuade anser att de har rätt ’bra koll’ på vilka projekt 

som görs inom respektive område och det finns mycket dokumentation på 

en gemensam server och det går således att få tag på ’rätt person’ ifall de 

inte slutat på företaget. Företaget håller på att utveckla ett sätt att sprida 

rapporter, systemet för detta finns men det är svårt att få det att fungera rent 

praktiskt. Ett problem är att företaget växer hela tiden. Ju större företaget är 

desto svårare är det att känna till vad respektive person/enhet har för 

kompetens. Ifall en konsult arbetar ensam på företaget inom ett visst 

område sker mycket samarbete med många från andra orter och de arbetar 

inom ett ganska brett fält. Det är därför viktigt att själv ha attityden att vilja 

söka information och känna en skyldighet att för företagets bästa söka 

information, anser en av de intervjuade. 
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Att den gemensamma kunskapsbasen är stor och bred och att de arbetar i 

olika team tycker de intervjuade är positivt för spridandet av kunskap. Att 

företagsstrukturen är som ett nätverk, en matrisorganisation underlättar 

lärandet för alla i företaget, anser de intervjuade. Samtliga medarbetare 

poängterar att de försöker dra lärdom av de olika uppdragen eftersom det är 

en överlevnadsfråga. Kvalitetssäkring sker i alla projekt och en av 

konsulterna betonar att det är viktigt att försöka se brister och inte bli 

hemmablind för de fel som uppstår, vilket det finns risk för om det är ett 

’mys-pys-team’ där personerna har väldigt roligt ihop. Konsulten säger 

även att det händer att medarbetare konsulterar sin rapport med andra 

informellt även om kvalitetssäkring alltid sker av någon utomstående.  

 

För att få hjälp och råd med den tysta kunskapen och bolla idéer kring 

utbildning har en av konsulterna skaffat sig en mentor på företaget. 

Anledningen till detta är att konsulten anser att sin roll i företaget är relativt 

unik och närmste chefen inte är tillräckligt insatt i området. Mentorn 

arbetar med liknande uppgifter och har gjort det under en längre tid. 

Mentorn var tidigare adeptens chef och de har fortsatt att hålla kontakt även 

efter att konsulten bytt arbete. Konsulten beskriver mentorns roll som att 

”mentorn är till hjälp för förhållningssätt och sätt att agera inom sin roll”. 

Dessutom har konsulten ifråga fortfarande kontakter kvar på universitetet 

för att få den formella kunskapen och anser sig ha bra koll på vad olika 

personer inom företaget är bra på. Eftersom konsulten är den enda inom 

företaget med sin bakgrund anser personen att denne inte kan få all hjälp 

eller kunskap internt. 
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Samarbetet inom avdelningarna tycker de intervjuade fungerar väldigt bra. 

Däremot upplevs samarbetet mellan de olika avdelningarna som något 

svårare eftersom de har lite olika synsätt och kulturskillnader. Att de är ’lite 

udda’ tror en av medarbetarna berikar samarbetet och i de fall samarbetet 

inte fungerar anser personen att det snarare är ett pedagogiskt problem. Att 

personen ifråga inte har varit tillräckligt tydlig eller förklarat tillräckligt 

bra. Den intervjuade anser vidare att det i ett företag finns olika drivkrafter 

och att det måste gå att peka på varför ’just detta’ skulle vara bra för alla. 

De intervjuade anser dock att de själva är personer som har väldigt lätt för 

att samarbeta med andra. En av de anställda anser att avdelningarna har lite 

olika utgångspunkter varför samarbete med revision innebär därför ”mer 

prata runt ett projekt” medan det som konsult blir mer ur ett 

ledarskapsperspektiv, det skiljer sig också något åt mellan offentligt och 

privat näringsliv. Exempelvis kan synen på hur en kund ska hanteras skilja 

sig åt. 

 

Ibland förekommer konkurrens inom företaget och en av konsulterna 

berättar att det dyker upp funderingar kring om det är ’rätt personer’ som 

fått ett visst uppdrag. Varje avdelning är en egen resultatenhet och det är 

viktigt att fundera över vem som utför uppdraget bäst med tanke på 

kunden. Konkurrens kan även uppkomma mellan de olika enheterna i 

företaget eftersom de har separata avkastningskrav inom de olika kontoren 

och geografiska avgränsningarna. Det kan förekomma ”gränsobjekt som 

skapar konkurrens”, förklarar en av konsulterna.  
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4.1.5 Framtiden  

Samtliga konsulter tror att det inom den närmaste femårsperioden kommer 

att bli en ökad rörlighet på arbetskraften. De intervjuade tror att det 

kommer bli en ökad flexibilitet och att individer blir mindre stationära. En 

av medarbetarna tror även att lojalitetstiden blir kortare, att personer 

kommer byta arbetsgivare oftare och att det blir vanligare att hyra in 

arbetskraft. Till exempel att företag hyr in konsulter, för att upptäcka 

problem och göra granskningar, vilket personen tror blir allt vanligare. 

”Personal kommer inte att gå lika länge på ett företag, guldklockan 

kommer att försvinna” tror en av de intervjuade. En annan av konsulterna 

tror att det är bra med en viss rörlighet på arbetsmarknaden men sedan är 

frågan hur stor den ska vara. Personen själv brukar försöka byta 

arbetsgivare eller arbetsuppgifter inom en femårsperiod och har bytt 

arbetsgivare 3 gånger tidigare. Konsulten säger vidare att ”det är viktigt 

med en förändring inom arbetet med 3 till 5 års intervall, känna att det 

händer något nytt, nya utmaningar”. Medarbetaren tror själv att det är bra 

med en förändring inom arbetet men att denna uppfattning kan skilja sig 

beroende på individen. Rörlighet bör inte motarbetas, enligt de intervjuade, 

däremot säger en av dem att det kan vara väsentligt att rörligheten sker 

inom företaget.  

 

Redan idag finns det svårigheter att rekrytera till konsultverksamheten och 

det kommer att vara brist på arbetskraft och svårt att hitta lämpliga 

personer, tror en av de intervjuade. En annan av medarbetarna anser att det 

är viktigt för företag att tänka på hur de behandlar de som finns i företaget 

för att kunna bibehålla de som finns och locka till sig nya medarbetare.  
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Drivkrafter och belöningssystem, till exempel frihet och förtroende tror en 

av konsulterna är väldigt viktigt för att trivas och vilja stanna. Inom vissa 

områden måste det dock finnas kvar regler och mer styrning av personalen 

för att det ska fungera. En av de intervjuade tror att teamarbete och 

projektarbete kommer att bli allt vanligare som arbetsform.  

 

Beträffande projekt tror personen att arbetskraften måste passa för denna 

arbetsform varför personligt beteende och social kompetens i framtiden 

kommer att bli viktigare. Personen tror vidare att arbetskraften kommer att 

kunna ställa högre krav i framtiden. ”Det är inte hållbart i längden att 

arbeta 20 timmar per dygn”, det går inte att göra ett bra jobb under en 

längre tid under de förutsättningarna säger konsulten. Två av medarbetarna 

tror att den utbildade arbetskraften kommer att ställa högre krav i framtiden 

och att det kommer bli arbetskraftens marknad. Företag måste anpassa sig 

till marknaden och de anställdas krav eftersom det är deras kunskap 

företaget lever på.  

 

En av de intervjuade konstaterar att det periodvis går att arbeta hårt och 

intensivt men att arbetsmiljön måste ses över. En annan av konsulterna tror 

att de anställdas ansvar kommer att öka att anställda inte längre arbetar i 

hierarkiska strukturer i lika stor utsträckning utan befogenheterna ligger på 

en lägre nivå. En annan av de intervjuade anser att utbrändhet inte enbart 

har med arbetssituationen att göra utan anser att det ställs höga krav från 

samhället i stort. Det ställs höga krav på människor både inom arbetet och 

privat, allt samverkar påpekar konsulten. Personen upplever inte själv att 

arbetsgivarna ställer högre och högre krav, utan tror att kraven är mera 

självpåtagna – prestationskrav.  
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För att inte drabbas av utbrändhet tror konsulten därför att det är viktigt att 

hitta harmoni och inte behöva utmärka sig hela tiden, det är viktigt att må 

bra själv. Personen ifråga tror tyvärr att den onda spiralen med utbrändhet 

kommer att fortsätta, människor behöver stanna upp och fundera över vad 

de ’håller på med’. Konsulten är själv väldigt engagerad på fritiden och 

skulle egentligen också behöva stanna upp och fundera, men säger 

samtidigt att mycket beror på hur du själv är och hur lätt du stressas upp.  

 

De intervjuade är överens om att det är viktigt att avsätta tid för 

kompetenssäkring i framtiden. För att arbetsgivaren/företaget ska kunna 

behålla och utveckla personalen inför framtiden måste tid avsättas för detta. 

Inom affärsområdet för ledningsfrågor avsätts tid för personlig utveckling 

och inte enbart debiterbar tid gentemot kund, varje medarbetare ska gå ett 

antal kurser åtminstone vartannat år. ”Du måste själv ta ett stort ansvar för 

kompetensutveckling i framtiden” tror en av de intervjuade. Tid avsätts 

även för utveckling av metoder i interna utvecklingsprojekt. Företag måste 

se till att det finns tid till att säkra kompetensen i företaget eftersom det för 

kunskapsföretag handlar om deras överlevnad, säger en av konsulterna. Det 

blir en flaskhals att försöka hinna både lära och lära ut men företag måste 

försöka bibehålla och vidareutveckla medarbetarna för att överleva, 

påpekar konsulterna 

 

”Det måste finnas tid till att ge personalen möjlighet till 

kompetensutveckling för att inte dö ut” säger en av konsulterna. De 

intervjuade anser att det speciellt i kunskapsföretag måste finnas tid till att 

lära sig. En av medarbetarna beskriver sig själv som otroligt nyfiken och 

personen tror att denne i större utsträckning skulle använda sin fritid till att 

lära sig nya saker ifall inte företaget skulle ge utrymme för detta. 
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Medarbetaren anser att personer med akademisk utbildning är vana att lära 

sig och att de med ett akademiskt yrke med högre lön förväntas ta sig tid 

till vidareutbildning.  

 

Kunskapsbanker tror de intervjuade är ett bra sätt att säkra kompetens, men 

det finns även mycket kunskap som inte går att läsa sig till, till exempel 

praktisk kunskap och att kunna få andra intresserade och skapa 

engagemang kring något. En konsult förklarar att det inte är givet att en 

person kan lära ut och verkligen använda sig av sin kunskap bara för att 

han/hon fått ett högt betyg på en kurs. Personen anser vidare att egenskaper 

såsom social kompetens, verbal förmåga etcetera är av stor betydelse. 

Personliga egenskaper som exempelvis att kunna engagera andra att det här 

är ’jättekul’ är viktigt. Konsulten säger även att det krävs förståelse, empati 

och förmåga att kunna föra en diskussion på rätt nivå och inte använda 

begrepp och uttryck som är på en för svår nivå. Denna form av praktisk 

kunskap anser de intervjuade är viktig men svårare att lära sig. 

 

4.2 INTENTIA  

Intentia är ett relativt ungt kunskapsföretag inom databranschen som växt 

oerhört den senaste tiden. Företaget är ett internationellt etablerat 

programvaruföretag och deras produkt Movex är ett komplett och integrerat 

affärssystem för ledning och verksamhetsstyrning i tillverkande och 

distribuerande industri.  

 

Vi har gjort intervjuer dels på Intentia i Linköping och dels i Stockholm. 

För att underlätta läsningen använder vi intervjupersonernas förnamn med 

undantag för en person som valt att vara anonym. Intervjupersonerna är 
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verksamma inom följande områden: Claes är resursansvarig för 

utvecklingen inom ekonomi-/personalrutiner och beslutsstöd, Rickard är 

konsultchef, Christina är affärsområdeschef samt person X som är 

affärskonsult. 

 

4.2.1 Organisationskultur  

Flertalet av de anställda på Intentia svarar att det inte finns några vanliga 

arbetsdagar utan att varje dag är unik. Affärskonsulten definierar dock en 

vanlig arbetsdag som en åttatimmarsdag med antingen kundbesök eller 

arbete på kontoret. Det är vanligt att dagens inkommande mail styr hur 

arbetsdagen kommer att se ut, säger Claes. Majoriteten uttrycker även att 

mycket arbetstid försvinner i olika former av möten. Intentia är dåliga på 

mötesdisciplin menar Claes, till exempel kommer många oförberedda till 

möten och det är vanligt med diskussioner som inte hör till själva mötet. 

Han tror dock inte att detta problem är något som är unikt för Intentia utan 

vanligt förekommande även på andra företag. Majoriteten av arbetstiden 

sker inom olika grupper och inget arbete görs själv utan samtliga uppgifter 

görs tillsammans med andra människor säger Rickard. Beslutsunderlag 

inhämtas i grupp men det slutgiltiga beslutet måste tas på egen hand 

poängterar Claes. Christina säger att självständigt arbete förekommer mest 

på kvällar och helger.  

 

Det råder en något delad mening om huruvida Intentia har en gemensam 

företagskultur eller inte. Rickard som arbetar i Stockholmsregionen tror att 

det finns en gemensam kultur och beskriver denna kultur som målstyrd, 

hjälpsam och relativt ödmjuk.  
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Vidare beskrivs kulturen som att det i mångt och mycket råder en 

’kompisanda’ och att man ställer upp och hjälper till när det behövs och 

försöker att lösa de problem som uppstår gemensamt. Kulturen upplevs av 

Rickard som en trivsam och mycket öppen miljö där de ofta har väldigt kul 

när man träffas. Christina tror att det råder en speciell ”Intentiaanda” som 

präglas av en stor lojalitet till företaget. Vidare tror hon att denna anda och 

lojalitet förstärks med anställningstiden. Dessutom upplever Christina att 

medarbetarna har stort ansvar och mycket frihet vilket hon tror ger en stark 

lojalitet. Christina säger vidare att det råder en tuff men väldigt hjärtlig 

jargong på Intentia och att det förekommer många sociala aktiviteter vilket 

gör att de anställda lär känna varandra väl. På företaget är det en låg 

personalomsättning som ligger under 3% men i år kommer siffran att bli 

något högre vilket hon framförallt tror beror på två saker; Dels att företaget 

för första året visat ett negativt resultat och dels för att det är ett väldigt 

högt tryck utifrån med alla nystartade internetföretag och web-byråer.  

 

Claes som arbetar i Linköping tror att det är något olika företagskultur 

beroende på vilket av Intentias kontor du befinner dig på. Framförallt tror 

han att skillnaderna märks mellan orterna Stockholm, Göteborg och 

Linköping men han tror inte att det spelar någon större roll var i 

organisationen du arbetar. Claes beskriver att Göteborg är väldigt influerat 

av konsultorganisation, i Linköping är de anställda mer sociala och har ett 

större behov av att umgås medan de i Stockholm håller sig något mer för 

sig själv.  
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4.2.2 Motivation och samarbete 

Intentias medarbetare har något olika uppfattning om vilka faktorer som 

motiverar dem på arbetsplatsen. Möjligheten att kunna påverka företaget 

beskrivs av Christina som den främsta motivationsfaktorn. Hon säger 

vidare att det är spännande att arbeta på ett företag som växer och förändras 

snabbt. Dessutom tycker hon att det är motiverande med trevliga 

arbetskamrater som är kreativa, välutbildade, kompetenta och aktiva. 

Vidare sägs att den formella karriärsvägen inte är så tydlig på Intentia utan 

det viktiga är att göra karriär inom sitt område till exempel att som 

projektledare certifiera sig för detta arbete. 

 

Att arbeta på ett företag som ligger väldigt långt fram och har utvecklats 

mycket de senaste åren upplevs av Rickard som mycket motiverande. Till 

exempel har antalet anställda under hans tid på Intentia ökat från 200 till 

3000 personer. Vidare säger han att de målsättningar som finns på företaget 

är attraktiva. Det beskrivs en väldigt tydlig målstyrning med i huvudsak 

monetära mål och marginalmål vilket den intervjuade tror attraherar en viss 

typ av individer som har liknande syn på saker och ting. 

 

Arbetskamraterna, arbetsuppgifterna samt företaget i sin helhet sägs vara 

de främsta motivationsfaktorerna enligt Claes. Han tycker att det är väldigt 

kul att jobba på Intentia och säger att om man har ett kul arbete och 

dessutom får bra betalt för detta så är det en bonus men lönen är definitivt 

inte det viktigaste eftersom pengar inte kan ersätta vantrivsel. Claes betonar 

att han tror att alla människor vill ha någon form av ersättning för det 

arbete de utför. Vidare säger Claes att han tror att den anställde gör ett 

bättre jobb om det finns en morot men tror inte att arbetet utförs på ett 

bättre sätt enbart med hjälp av en bra lön. 
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”Jag är beredd att satsa väldigt mycket på företaget” säger Christina som 

har arbetat på Intentia i 12 år och känner starkt för företaget. Det största 

målet för henne är att få hjälpa till att åstadkomma att Intentia blir så 

framgångsrikt som möjligt. Rickard beskriver som främsta mål att höja 

konsultmarginalen (bruttovinsten) till 25-30% för hela Intentia. Vidare 

säger han att det periodvis blir väldigt mycket arbete men att familjen 

begränsar arbetstiden något. Det viktigaste är att ha kul på jobbet säger 

Claes och tror att ju äldre man blir desto viktigare blir fritiden. Själv vill 

han ha helgerna fria men resten av tiden är han beredd att lägga på arbetet. 

Han erkänner dock att han ibland kan vakna och börja prata jobb direkt på 

morgonen med sin fru som även hon arbetar på Intentia. 

 

Det är framförallt lojalitet till bolaget som gör att man gärna vill dela med 

sig till andra av den kunskap som man besitter säger Rickard. Vidare 

uttrycker han att det dessutom är lättare att själv få hjälp när problem 

uppstår om den anställde är villig att dela med sig av sin kunskap. Han 

upplever dock att det finns en viss gräns för samarbetet till exempel om du 

besitter en spetskompetens som blir väldigt efterfrågad, vilket innebär att 

du kan riskera ditt eget mål vid ”för mycket” samarbete. Christina säger att 

för att uppnå målet ’att bli så lönsamma som möjligt’ krävs att de anställda 

delar med sig av sina kunskaper och därför delar hon gärna med sig av allt 

som kan ge Intentia något och kan inte ange någon faktor som hon upplever 

hämmar kunskapsspridningen. 

 

Tidsbrist är något som alltid känns av och tyvärr är planering inför nya 

möten något som måste ges lägre prioritet säger Claes. Vidare berättar han 

att det händer även att familjen drabbas när det uppstår tidsbrist.  
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Tiden räcker aldrig till hävdar Christina och att det som är mest akut måste 

prioriteras. Något som kan bli lidande vid tidsbrist är till exempel 

uppföljningar. Även om Rickard upplever tidsbrist säger att han sig 

prioritera säljfrämjande åtgärder. Dessutom betonar affärskonsulten på 

Intentia att det är kunden som prioriteras vid tidsbrist. 

 

4.2.3 Explicit kunskapsöverföring och informationsspridning 

Intentias informationsspridning sker i huvudsak via intranät och mail samt 

möten på olika nivåer. Claes berättar att han nyligen under tre dagars tid 

diskuterat informationsspridningen. Han berättar vidare att Intentia är ett 

mycket öppet företag där det finns en stor mängd information och att det är 

upp till varje individ att söka upp informationen. Den stora 

informationsmängden gör att det är lätt att drunkna i informationsflödet och 

det är svårt att veta vad som är viktigt ’för just mig’. Vidare erkänner Claes 

att om inte rubriken i informationen är intressant så lämnas informationen 

utan att ha blivit läst. På Intranät där all information finns tillgänglig finns 

mycket gammal information men en projektgrupp arbetar för tillfället med 

en lösning för att kunna hantera detta problem, berättar Claes. Ett tydligt 

tecken på att inte informationsspridningen eller kommunikationen fungerat 

tillfredsställande är att innan den senaste omstruktureringen utvecklades 

exakt samma datasystem för två olika kunders räkning av medarbetare som 

var placerade i samma korridor. 

 

Rickard tycker att informationsspridningen fungerar väldigt bra ibland och 

ibland inte alls. Han tror att detta har väldigt mycket med tillväxten att 

göra, ju mer företaget växer desto större krav ställs på att infrastrukturen 

fungerar.  
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Vidare berättar han att när informationsspridningen inte fungerar ställs 

allting på sin spets och de brister som finns åtgärdas. Christina poängterar 

att det är viktigt att själv aktivt söka information. Hon berättar att det finns 

mycket information tillgänglig och eftersom hon själv jobbat länge inom 

företaget blir mängden nyheter begränsad men tror att det är svårt att som 

ny komma in och kunna sålla ut rätt information. Vid de tillfällen när 

information saknas beror detta på att personen själv inte letat upp 

information på det sätt som sig bör, säger Christina. 

 

Samtliga anställda på Intentia berättar att den teoretiska 

kunskapsutvecklingen i huvudsak sker internt på Intentia University (IU). 

Claes berättar att IU utbildar dels partner (kunder i andra bolag) och dels 

nyanställda. Vidare sägs att eftersom Intentia växer mycket och en del av 

utvecklingen innebär att det kommer nya människor i organisationen där 

nyutexaminerade tillkommer och tillför ny kunskap. Claes vill även tro att 

de anställda på Intentia är ”kunskapshungriga” i sig själva och därigenom 

söker ny kunskap av eget intresse. Han beskriver att det finns en 

obegränsad frihet under ansvar vid val av utbildning men det måste dock 

vara en utbildning som direkt tillför något inom det område den anställde 

arbetar inom. Vidare säger Claes att företaget inte betalar för en utbildning 

som inte ligger i linje med vad de arbetar med men om den anställde vill 

förkovra sig inom något annat område kan det finnas möjlighet att byta 

avdelning inom organisationen. 

 

Rickard berättar att det kommer erbjudanden om kurser i olika former. 

Vidare berättar han att den strukturerade delen sker via utvecklingssamtal 

1-2 ggr/år då individuella utbildnings- och utvecklingsmål med mera 

diskuteras. Den utbildningsstrategi som finns är att du ska utbilda dig minst 
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2 veckor varje år, berättar Rickard. Han berättar även att det finns vissa 

kriterier eller utbildningssteg som du ska ha genomgått för att till exempel 

få kalla dig för affärskonsult, projektledare eller kvalitetssäkrare men detta 

system är dock inte riktigt färdigt ännu. ”Jag upplever att jag själv har 

mycket stora möjligheter att påverka min egen utveckling” säger Christina. 

Hon säger att det inte sker någon formell uppföljning eller dokumentation 

av de kurser de anställda genomgår. De intervjuade berättar dock att det för 

tillfället pågår diskussioner kring hur människors kunskap inom företaget 

ska kunna dokumenteras via det egna affärssystemet Movex i kombination 

med andra verktyg. 

 

Det råder en något delad mening bland de anställda huruvida 

företagsstrukturen påverkar lärandet. Claes berättar att de nyligen har 

omorganiserat (sommaren –99) och tycker att det i stort sett fungerar bra 

idag. Christina anser inte att företagsstrukturen ska spela så stor roll. Hon 

tror dock att lärandet på Intentia underlättas av att företaget är uppbyggt i 

konsultgrupper som träffas regelbundet och utbyter erfarenheter inom olika 

områden. Företagsstrukturen påverkar lärandet ganska mycket säger 

Rickard. Han beskriver vidare utifrån egna erfarenheter att det under 

företagets uppbyggnadsskede är vanligt att organisera sig funktionellt och 

att sedan vid ett mer moget skede omorganisera till en projektform. Rickard 

tror att valet framförallt styrs av vilken mognadsgrad och vilket fokus 

organisationen ska ha. 
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4.2.4 Tyst kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte 

Christina beskriver att Intentias främsta kompetens är att kombinera 

datasystem med affärskunnande vilket innebär att de är väl insatta i 

kundens verksamhet. Hon säger vidare att deras duktiga konsulter är en 

viktig framgångsfaktor. Rickard beskriver att Intentia har en väldefinierad 

målgrupp vilket gör att de är starka inom detta segment. Vidare innebär 

detta att företaget har god branschkännedom när de möter kunden. Han 

upplever vidare att de har en koncentrerad kunskap vilket gör det lättare att 

forma organisationen. ”Det är svårt att hitta vad Intentia är bättre på än 

konkurrenterna” säger Claes men tror att de har en väldigt bra 

gruppsamhörighet – de är ’intentianer’ Dessutom tycker Claes att Intentia 

har en väldigt bra ledare som är en visionär och ser vilka trender som bör 

följas vilket innebär att ’rätt saker’ utvecklas. Vidare innebär detta att 

Intentia är relativt sett konkurrenterna tidiga med att standardisera den 

teknologi som används det vill säga själva basteknologin är en fördel. 

 

Christina berättar att erfarenhetsutbyte sker framförallt via 

erfarenhetsutbytesverksamheten inom varje processområde vilket innefattar 

minst fyra möten per år och vidare genom projektledarmöten där 

projektledarna träffas för att stämma av sina erfarenheter inom de olika 

projekten. Naturlig kompetensöverföring sker i projekten inom respektive 

projektteam säger Rickard. Dessutom som tidigare nämnts via 

erfarenhetsutbytesmöten som han menar sker olika ofta och har fungerat 

olika bra. Claes tycker att det finns en liten brist vad gäller 

dokumentationen av erfarenheter. Vidare är det ibland svårt att hinna 

överföra erfarenheter på grund av tidsbrist och ett litet problem är även att 

det inte finns tillräckligt med resurser för dokumentationen.  
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Claes upplever dock att en klar förbättring har skett efter omorganisationen, 

tidigare var bolaget uppdelat i en utvecklingsavdelning och en 

supportavdelning och då fanns problem med kunskapsöverföring vilket 

föranledde en sammanslagning av dessa två avdelningar.  

 

Christina tycker att samarbetet lokalt fungerar bra men däremot kan det 

finnas problem regionvis vilket skulle kunna förbättras. Dessutom tror hon 

att målstyrningen leder till att det ibland uppstår en viss form av 

suboptimering. Vidare berättar Christina att tid saknas ibland för att de ska 

kunna hjälpa varandra. Hon betonar vikten av att ledningen ser helheten 

och styr verksamheten mot Intentias stora gemensamma mål. Christina 

poängterar även att generellt på personnivå är de väldigt målstyrda inom 

Intentia.  

 

Det arbetssystem som används innebär ett intimt samarbete vilket kräver ett 

gott samarbete för att helheten ska kunna fungera berättar Claes. Han 

upplever dock att det framförallt är tidsbristen som är den främsta faktorn 

som kan hämma kunskapsspridningen. Dessutom om målet är att 

färdigställa ett projekt är det kunskapsöverföringen som får ta stryk 

eftersom detta kortsiktigt inte stör ditt eget mål. Rickard tycker att 

samarbetet inom Intentia Consultning Sverige fungerar bra men att det mot 

andra delar finns en förbättringspotential. Hur väl samarbetet fungerar 

beror på hur du själv agerar och att det gäller att skapa bra kanaler säger 

Rickard. Vidare tycker han att samarbetet totalt sett fungerar bra men det är 

klart att det alltid går att förbättra.  
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4.2.5 Framtiden  

Claes tror att de är inne i slutskedet beträffande brist på arbetskraft 

eftersom han tror att många av de nystartade IT-bolagen och web-företagen 

inte kommer att överleva. Idag är den största konkurrenskraften inom 

företaget duktiga medarbetare/konsulter och Christina tror att detta kommer 

att accentueras i den nya ekonomin. Vidare tror hon att det i framtiden blir 

allt viktigare att försöka hitta en balans mellan arbete och fritid vilket hon 

tycker i viss mån märks redan idag. Dessutom tror Christina att de anställda 

kommer att ställa ökade krav på företaget att få tillgång till exempelvis 

friskvård och andra förmåner. Rickard säger sig inte ha märkt av någon 

större skillnad i de nyutexaminerades värderingar utan anser att kraven är 

ungefär desamma, att de vill ha ett kul, utvecklande jobb, helst 

internationellt.  

 

Rickard säger dock att det finns en skillnad idag eftersom många av de 

nyutexaminerade har varit utomlands ett år. Rickard säger även att det är 

viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare och att det verkligen ges möjlighet 

till utbildning och utveckling. 

 

I framtiden måste det skapas tid till att hinna lära säger Claes. Han tror 

även att det är svårt för universitet och högskolor att kunna hänga med i 

den takt som dagens teknik utvecklas i vilket intervjupersonen tycker 

märks redan idag. Vidare säger han att det idag saknas mycket för att den 

nyutexaminerade ska kunna passa in direkt i organisationen men att 

delkunskaper finns som måste kompletteras och det är viktigt att individen 

är medveten om detta. Det krävs att den nyanställde är beredd på att lära sig 

nya saker. Claes säger även att de nyanställda som är nyutexaminerade 

uppvisar en ökad grad av individualism för varje år. 
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Den framtida kompetensutvecklingen blir allt viktigare och det kommer att 

krävas alltmer specialistutbildning än vad som behövs idag säger Rickard. 

Han säger sig ha märkt av ett ökat behov av specialistutbildning under den 

senaste 10-årsperioden. Vidare tror han att mängden utbildningen kommer 

att vara ungefär densamma men att området kommer att bli allt smalare. 

Christina tror att det är viktigt att satsa på kompetensutveckling i framtiden 

men även att säkra att den stannar kvar inom organisationen. Hon tror att 

det är bra med delägande i företaget för detta syfte. Det kommer att 

fokuseras mer på att lära och att lära ut säger Christina vidare. Idag finns på 

Intentia som tidigare nämnts interna projekt som erfarenhetsverksamheten 

och även mentorskapsverksamhet. 

 

4.2.6 Mentorskap 

Syftet med fadderverksamhetensmentorskapet för de nyanställda på 

Intentia är framförallt till för att sprida kunskap och hjälpa den nyanställde 

att skaffa sig ett nätverk. Som ett komplement till fadderverksamheten 

finns även ett mentorskapsprogram men detta har inte kommit igång riktigt 

ännu. Syftet med mentorskapsprogrammet är att tillvarata den kunskap som 

finns hos dem som har arbetat länge i företaget och att sprida deras kunskap 

ytterligare. På Intentia har gjorts försök till seniormentorskap men det 

fungerar inte bra idag varför det finns planer på att se över detta och 

försöka hitta en bra struktur för denna verksamhet. 

 

Fadderverksamheten pågår för den nyanställde under det första halvåret. 

Det finns ett väldefinierat program för hur detta ska gå till. Faddern lägger 

tillsammans med den nyanställdes närmaste chef upp ett program för hur 

introduktionen ska gå till väga.  
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Faddern har sedan till uppgift att styra den nyanställdes utveckling så att 

denne går igenom de faser som finns planlagda. De faddrar som fungerar 

bäst är de som har c:a 2-3 års erfarenhet inom branschen eftersom de 

kommer ihåg hur det är att komma in som ny och har ändå hunnit utveckla 

ett tillräckligt stort nätverk för att kunna slussa den nyanställde vidare om 

frågeställningar uppkommer som de själva inte kan lösa. Utan 

fadderverksamheten hade nog inte Intentia klarat av att växa i den takt som 

de nu har gjort, säger Rickard. 

 

Generellt upplever de intervjuade att fadderverksamheten fungerar mycket 

bra. Men ibland stämmer inte personkemin och ibland saknas resurser 

vilket innebär att mindre optimala faddrar får väljas. Det finns inget 

specifikt system för hur faddrarna väljs ut men det är den närmaste 

konsultchefen som väljer ut vilka som ska vara faddrar. 

Fadderverksamheten påverkar företagskulturen till exempel om faddern har 

en stark känsla för Intentia överförs detta till adepten. Christina poängterar 

att bra faddrar ger bra anställda. Rickard tror att många tycker att det är kul 

att vara fadder och tror även att det är bra för den nyanställde att ha någon 

att alltid kunna vända sig till utan att behöva känna sig tjatig. Dessutom är 

det bra att kunna kanalisera alla sina frågor till en person. Vidare tror 

Rickard att det känns bra för den nyanställde att det finns en utarbetat plan 

för denne. Han tror att mentorskapet är ett effektivt sätt att överföra 

erfarenhet på. Christina tror en av medarbetarna att det går fortare att få in 

den nyanställde i verksamheten genom mentorskapet. 
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4.3 SKANDIA  

Skandia är marknadsledande inom branschen för skadeförsäkring och 

försäkringssparande. De är starkt engagerade i samhällsutvecklingen, 

främst genom Skandias ’Idéer för Livet’, som syftar till att förbättra 

samhället. Skandia är även känt för sin kompetenssäkring och var först i 

världen med att värdera sitt kunskapskapital9 och redovisa detta i sin 

årsredovisning.  

 

Intervjuer har genomförts på Skandias bolag i Stockholm med Jessica och 

Gudrun på Skandia Liv, Bo på Skandia Marknad samt Camilla som nyligen 

arbetat på Skandia Link men nyligen bytt till Skandia Entreprenad. För 

fullständig presentation av intervjupersonerna hänvisar vi till 

källförteckningen. 

 

4.3.1 Organisationskultur  

För samtliga intervjuade försvinner en stor del av arbetsdagen till möten. 

Camilla som nyligen har börjat arbeta på det nystartade bolaget Skandia 

Entreprenad säger att de ännu inte har hunnit få någon rutin på arbetet utan 

det är istället väldigt mycket möten. Hon förklarar att de sitter i möten för 

att planera vad som ska göras, hur det ska göras, vad som har gjorts och hur 

det har genomförts. Så småningom kommer det dock bli mer självständigt 

arbete och fler besök hos deras kunder.  

 

 

                                         
9 Värdet på de anställdas kunskap och kompetens 
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De övriga medarbetarna på Skandia beskriver även sina arbetsdagar som 

mötesintensiva, ungefär hälften av arbetstiden uppskattas försvinna till 

möten där de antingen är deltagare eller själva håller i mötet. Det är såväl 

avdelningsmöten, projektmöten som bolagsmöten. Den övriga tiden arbetar 

de självständigt på sina rum och skriver ihop resultat, förberedelser eller 

svarar på mail. Beroende på vilket bolag och vilken befattning den 

intervjuade har varierar även arbetsuppgifter och arbetssätt. Vissa av de 

intervjuade har mycket kundkontakt medan Jessica beskriver det 

självständiga arbetet som ’skrivbordsarbete’ eftersom hennes arbete i stor 

utsträckning handlar om att göra en vinkling, att analysera ett problem åt 

någon annan. Jessica medverkar och arrangerar även flera av mötena och 

anser att mötena skulle kunna göras mer effektiva än vad de är idag, då 

många kommer dåligt förberedda till mötena . 

 

Bo arbetar i en ledande befattning och har gjort det länge inom Skandia. 

Han berättar att han planerar sin arbetstid och lägger schema för 3-4 veckor 

åt gången. Anledningen till detta säger han är att det är många möten och 

att han har som målsättning att träffa varje säljare minst 1 gång under varje 

’schemaperiod’. För att tiden ska räcka till krävs därför noggrann 

planering. Han är medveten om att det är en hög ambition att träffa varje 

säljare minst en gång i månaden men tycker att denna kontakt är väldigt 

viktig. Bo är även delvis delaktig i utbildningsverksamheten och medverkar 

varje månad i marknadsmöten. Bland hans mer vanliga arbetsuppgifter 

ingår bland annat att ta hand om missnöjda kunder.  

 

Företagskulturen beskrivs av samtliga intervjuade som trivsam. De 

intervjuade anser även att företagskulturen är öppen och informell.  
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Beroende på vilken befattning inom Skandia de intervjuade har betonar de 

lite olika aspekter på vad som kännetecknar organisationskulturen. Bo som 

har en ledande befattning betonar Skandias image och nämner att företaget 

idag är mycket populärt och att medarbetare som tidigare lämnat företaget 

nu söker sig tillbaka till Skandia och den speciella ’Skandiaandan’.  

 

Jessica anser att informella relationer är viktigt och speglas i Skandias 

företagskultur. Hon upplever att de anställda känner att de arbetar med 

något som är viktigt och delar därmed företagets mål och visioner i stor 

utsträckning. Själv tycker hon att hennes arbete är meningsfullt och en bra 

grund för att skapa ett bättre samhälle med ’Idéer för Livet’.  

 

Samtliga intervjupersoner nämner att det finns en viss ”anda” som 

genomsyrar hela Skandia. Åsikterna går däremot isär beträffande om det 

finns en eller flera olika företagskulturer på företaget. Gudrun anser att det 

trots den speciella Skandiaandan finns olika företagskulturer och att 

anledningen till detta delvis beror på att företaget är så stort. Hon tror 

vidare att de yngre i företaget upplever kulturen som mer öppen och att de 

tar för sig mer medan de äldre är mer lojala mot företaget. Företagskulturen 

präglas enligt Gudrun av framåtsträvande, utveckling och att det är ’högt i 

tak’. Hon säger även att ”jag trivs väldigt bra och känner att jag hamnat i 

rätt företag”. 

 

4.3.2 Motivation och samarbete 

Att arbetet är intressant är ett genomgående svar på vad som motiverar de 

intervjuade på deras arbetsplats. Beroende på deras arbetsuppgifter och 

målsättningar skiljer sig svaren för övrigt åt mellan de intervjuade.  
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Bo motiveras av ett brinnande intresse för att få andra människor att lyckas 

i sitt arbete. Han anser sig ha en god människokännedom och säger sig 

kunna ’trycka på de ömma tårna’. Egentligen har han inte haft ambitioner 

att hamna i VD-befattning eftersom han anser att det innebär att du 

kommer för långt ifrån marknaden. 

 

Camilla, som nyligen bytt bolag inom Skandia, motiverades till att göra 

detta för att det verkade spännande och intressant. Det nya arbetet är mer 

omfattande och innefattar flera områden och riktar in sig på en säljkanal 

istället för alla säljkanaler och kunder, vilket det förra arbetet gjorde. 

Camilla anser även att det är drivande att få vara med om att starta upp 

något nytt, att skapa regler och rutiner och själv bestämma över hur det ska 

se ut. Eftersom hon har stor frihet och själv bestämmer hur arbetet ska 

läggas upp anser hon att det är upp till henne själv ifall hon ska trivas eller 

inte. Friheten att själv kunna bestämma över sitt arbete och det faktum att 

det är ett litet företag tror hon gör det lättare att klättra i karriären.  

  

Jessica motiveras framförallt av att bolaget har ett meningsfullt innehåll i 

sin verksamhet och vision. Hon tycker att det känns meningsfullt, viktigt 

för henne och andra, samtidigt som det är intellektuellt stimulerande för att 

det är en fråga som påvekas av hur politik, samhälle och företag utvecklas. 

Dessutom tycker hon att det finns ett makroperspektiv i deras affärsidé 

vilket gör arbetet stimulerande. Jessica drivs även av att göra ett bra arbete 

och få vidare utvecklingsmöjligheter och vara attraktiv på 

arbetsmarknaden. Gudrun motiveras framförallt av att arbetsuppgifterna är 

varierande och intressanta. Hon tycker även att det är roligt att hon lär sig 

nya saker varje dag.  
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Att det är ett ’trevligt gäng’ tror Gudrun bidrar mycket till att de anställda 

trivs så bra som de gör, den sociala biten är viktigare än belöningssystem 

och karriär även om de delarna är viktiga de med. Chefen anses också ha en 

viktig roll, om chefen är duktig och har en bra kontakt med medarbetarna 

blir arbetet roligare, förklarar Gudrun. 

 

Vad de intervjuade har för mål och visioner med sitt arbete skiljer sig åt 

mellan de olika personerna och bolagen. De yngre intervjupersonerna är 

idag beredda att satsa hårt på sitt arbete. Camilla som nyss börjat på 

Skandia entreprenad är beredd att satsa väldigt mycket och det var därför 

hon började i ett företag som är i uppstartningsfasen. Det är lite av en 

utmaning samtidigt som hon tycker att det är roligt att få vara med från 

början. Hennes mål är att utveckla sig själv vilket var ytterligare en orsak 

till att hon har bytt arbete. Sin tidigare befattning hade hon haft i två år och 

kände att det var dags för något nytt. Gudrun säger att hon är beredd att 

lägga ner mycket tid och kraft på sitt arbete. Hon är villig att satsa väldigt 

mycket och tror sig göra det för en tid framöver. Gudrun tycker att det är 

roligt att arbeta och vill göra ett bra arbete. I framtiden när andra intressen 

såsom familj kommer in i bilden tror hon att hon förmodligen kommer att 

lägga ner lite mindre kraft på jobbet  

 

Att utveckla sig själv och sina arbetsuppgifter och få en intellektuell 

utmaning är de faktorer som motiverar Jessica. Hon säger att hon vill ha 

möjlighet att fortsätta utvecklas för att få bättre befattningar och bättre 

betalt. Jessica engagerar sig väldigt mycket i arbetet när hon är där men 

tycker inte att det får ta överhand på något sätt utan vill få tid till fritid och 

familj.  
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”Det ska finnas en balans mellan arbete och privatliv och en sådan balans 

finns på Skandia”, säger Jessica. För att det ska fungera på lång sikt anser 

hon att det är viktigt att inte låta jobbet ta överhand, även om det finns 

tillfällen då det blir mer att göra och hon måste arbeta en helg. 

 

Bo berättar att han satsade väldigt hårt på sitt arbetade som säljare vilket 

han tror kanske ’kostade ett äktenskap’. Trots det anser han sig inte vara 

någon ’hysterisk arbetsnarkoman’ utan säger att han har haft tillfälle att 

utveckla andra sidor och intressen också, till exempel har sport och idrott 

varit en stor del av hans liv. Eftersom Bo tycker att det är kul att arbeta har 

det ofta blivit mer än den normaltid som finns i avtalet.  

 

Bo anser att det ofta uppstår tidsbrist och att han själv prioriterar att träffa 

personalen när det råder tidsbrist, men tror att det finns de som prioriterar 

administrativa sysslor istället. En faktor som skapar tidsbrist anser han är 

det enorma informationsflöde och säger att mail är den moderna tidens 

stressfaktor som påverkar vad som måste göras.  

 

Ingen av de intervjuade säger sig prioritera de administrativa sysslorna utan 

tvärtom är det ’det löpande arbetet som blir liggande’, säger Gudrun. Hon 

tycker vidare inte att tidsbristen är så farlig eftersom hon tycker att det är 

roligt att det hela tiden finns mycket att göra och upplever inget ’tvång’ att 

arbeta mycket, utan gör det för att hon vill. Jessica menar att tidsbrist finns 

men att det är viktigt att kunna prioritera och att inte ha dåligt samvete över 

de prioriteringar du väljer att göra. Om du till exempel väljer att vänta med 

att ta tag i något för att det är mindre viktigt så finns det ingen anledning att 

gräma sig över det som prioriterats bort utan istället ta tag i det du valt att 

prioritera först.  
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”Det gäller att inte få ångest för de saker som blir liggande”, det blir 

alldeles för tungt annars eftersom det alltid finns saker som hamnar långt 

ner på listan, konstaterar Jessica. Själv brukar hon prioritera sådant som är 

kritiskt för affärsutvecklingen eller sådant som ligger kritiskt till enligt 

tidsplan, även om det inte alltid är debiterbart. 

 

Camilla arbetade tidigare inom Skandia Link, som växte oerhört mycket 

under den tiden hon arbetade där. Att bolaget växte mycket gjorde att det 

var ständig tidsbrist och personalen hann varken utveckla sig själva eller 

kundcentret. Hon anser dock att det är roligt att arbeta mycket och hellre 

arbetar en halvtimme extra varje dag än sitter och rullar tummarna. 

Nackdelen med att ständigt ha för mycket att göra var att det inte fanns tid 

för utveckling och förbättring trots att det fanns mycket idéer på hur arbetet 

skulle kunna förbättras på kundcentret. Även om förbättringsarbetena 

ansågs viktiga så fick de läggas åt sidan och de anställda var tvungna att 

svara i telefon och ge kunderna den bästa service de kunde erbjuda för 

tillfället. Camilla säger att det inte fanns tid till annat än att ’hålla sig 

flytande’. 

 

4.3.3 Explicit kunskapsöverföring och informationsspridning 

Informationsspridningen i företaget sker mest via intranätet, mail och 

möten. Intranätet är den informationskanal som används i störst 

utsträckning för att dokumentera och sprida information. Anledningen till 

att mycket sprids via dator och mail anser Camilla beror på att det inte 

finns tid att personligen informera alla om olika saker.  
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En stor del av informationen sprids även informellt genom att de anställda 

’bollar idéer’ med varandra eller träffar på varandra och diskuterar vilka 

projekt som pågår. På avdelningsmöten och de mer formella möten som rör 

hela bolaget diskuteras aktuella frågor och bidrar till att information sprids 

mellan de olika avdelningarna. Jessica förklarar att informationen flödar på 

många olika plan och att det inte är några problem att få tag på 

informationen ifall individen verkligen söker den. Jessica säger vidare att 

det är upp till individerna själva att se till att informationen sprids och att 

den går att få tag på den, om de anställda inte informerar via intranät eller 

liknande kan andra inte heller få tillgång till informationen.  

 

Eftersom koncernen är stor kan det förekomma dubbelarbete för att det inte 

uppmärksammats i tid att någon gör ett likadant arbete någon annanstans i 

koncernen, förklarar Gudrun. Men de försöker att undvika det och Gudrun 

anser att problemet med dubbelarbete beror på att ’varje dag 

kommunikationen’ inte fungerar och att det är därför det först i efterhand 

upptäckts att exakt samma sak utförts inom koncernen. De intervjuade 

anser dock att det finns mycket bra och strukturerade kanaler för att hantera 

information, men att det i slutändan hänger på individerna att ta ansvar och 

söka upp den information de behöver istället för att bli överösta med 

information. Jessica säger att ”det finns hur mycket information som helst” 

och det stora problemet är att selektera informationen och hitta ett system 

för vilken information som är viktig att läsa. 

 

Camilla belyser skillnader i informationsspridningen beroende på vilken 

nivå i koncernen det rör sig om. Hon anser att information på koncernnivå 

som berör hela organisationen oftast läggs ut på intranätet, medan den 

största delen av informationen som rör det dagliga arbetet sprids via de 
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många möten de deltar i. På exempelvis avdelningsmötena informerar de 

andra om vad de gjort, samtidigt som de får möjlighet att ta del av andras 

arbete. Medarbetaren anser att information sprids effektivt och att den 

viktigaste informationen alltid kommer fram. Bo anser också att den interna 

informationen i Skandia fungerar mycket bra och säger att ”all information 

finns i burken”. Jessica berättar att den informella spridningen av 

information via kollegor innebär att du får mer information desto större 

nätverk du har. Känner du många på andra avdelningar inom koncernen får 

du informellt information om vad som händer där, säger hon. 

 

Skandia erbjuder sina medarbetare kompetenssäkring vilket innebär att de 

anställda får avsätta upp till 5% av lönen till utbildning och bolaget sparar 

sedan motsvarande summa åt medarbetarna. Det vill säga att om en person 

har sparat 15 000 kronor själv så dubblas denna summa till 30 000 kronor 

(författarnas förtydligande). Dessa pengar är inte låsta utan de anställda kan 

även använda dem till att utbilda sig inom något som ligger utanför deras 

arbetsområde. Det sker ingen formell uppföljning av de utbildningar de 

anställda gått, men informellt används möten för att dela med sig av 

kunskap från utbildningar som kan vara användbara för alla. Jessica säger 

att det inte finns tid att dokumentera allt, vilket innebär att mycket teoretisk 

kunskap sprids informellt. Om någon lärt sig något delar personen med sig 

av de kunskaperna för att hela företaget ska ha nytta av det, säger Jessica. 

De intervjuade anser att hur de anställda vidareutbildar sig skiljer sig 

mycket åt, dels beroende på vad de arbetar med dels för att de har stor 

möjlighet och frihet att själva påverka valet av utbildningar. 
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Bo förklarar att säljarna på Skandia Marknad har en väldigt varierande 

utbildningsbakgrund och alla får därför samma grundutbildning under 

aspirantperioden, vilken pågår under cirka ett halvår. Aspirantperioden 

innehåller såväl praktik och en 10-12 veckors teoriutbildning inom bland 

annat ämnena juridik, skatter, produktutveckling, lag och avtal med mera. 

Dessutom arbetar de som aspiranter under ett års tid innan de är ordinarie 

säljare. Varje marknadsmöte kan ses som en form av utbildningstillfälle 

enligt Bo eftersom det på dessa utbyts kunskaper. Utöver detta finns det en 

mängd andra interna och externa utbildningar. I år finns det inlagt fem 

dagars utbildning och några säljare har nyligen gått en 

mentorskapsutbildning. Vissa säljare har även gått en specialutbildning i 

säljteknik där samtliga problem som kan uppstå under själva säljcykeln tas 

upp. 

 

Gudrun berättar att frivilliga interna småkurser anordnas kring aktuella 

ämnen. Företaget kanske upptäcker att det finns brist med kunskap inom ett 

visst ämne och anordnar då en intern kurs kring ämnet. Hon brukar själv gå 

på dessa småkurser för att uppdatera sina egna kunskaper och anser vidare 

att det är upp till den anställdes ansvar att utveckla sig själv och sina 

kompetenser och kunskaper. Jessica går för tillfället en utbildning på 

Stockholms universitet som hon har påbörjat efter samråd med sin chef och 

de har även gemensamt kommit överens om hur den ska finansieras och 

hur lön ska utbetalas under utbildningstiden. Hon anser att det finns stora 

möjligheter till utbildning om den anställde tar tillvara och driver sina 

intressen. Uppföljning av utbildningar sker sedan mer eller mindre 

informellt genom dialog med närmaste chef där de diskuterar utbildning 

och mål, berättar Jessica. 
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Samtliga intervjuade anser att företagsstrukturen underlättar lärande. 

Gudrun uttrycker att det finns stora möjligheter att utbilda sig samt att de 

interna utbildningarna står högt i kurs på marknaden. Enligt henne blir 

Skandia lite av en ’mjölkko’ på duktig personal eftersom många lämnar 

företaget och går över till konkurrenter.  

 

Vidare anser Gudrun att företaget uppmuntrar till att dela med sig av 

kunskap och utvecklas och strukturen har anpassats därefter, vilket gör att 

den underlättar lärande i stor utsträckning. Däremot anser även hon att 

Skandia har en relativt dålig möteskultur vilket är en nackdel eftersom 

mötena tar lång tid eftersom mötesdeltagarna är dåligt förberedda när de 

kommer till mötet. Hon tror och hoppas att det kommer bli bättre 

möteskultur nu när det är många akademiker som nyligen börjat arbeta på 

företaget eftersom de har en annan inställning till hur möten ska gå till. 

Jessica tycker att hennes universitetsutbildning är ett bra exempel på att 

företagsstrukturen underlättar lärande. Hon använder 20% av sin arbetstid 

till eget lärande men får ändå lön för det och kan fortsätta att arbeta på 

samma sätt som tidigare. På Skandia marknad har de nyligen organiserat 

om för att bättre anpassas till ”den nya verkligheten”. De har generellt en 

väldigt slimmad organisation och Bo anser att det är en modern 

organisation som ständigt förändras.  

 

4.3.4 Tyst kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte  

De intervjuade på Skandia har något olika syn på vad som är företagets 

främsta kompetens. Gudrun tror att företagets främsta styrka är att de 

anställda på Skandia har en väldigt varierande bakgrund dels vad gäller 

arbetslivserfarenhet och dels att de arbetat olika länge i företaget.  
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Detta innebär att Skandia har en stor och bred kunskap inom företaget och 

att de anställda ’kan koncernen’. Bo som har arbetat länge på Skandia säger 

att Skandia rent allmänt har ett väldigt starkt varumärke idag. Inom 

Skandia Marknad är bolagets huvudsakliga uppgift att sälja rådgivning 

vilket idag är gratis men i framtiden kommer kanske denna tjänst att 

debiteras. Jessica tror att Skandias största styrka ligger i att de är duktiga på 

att ta fram nya produkter och att ta fram nya affärslösningar samt att de 

också kan genomföra de nya affärslösningarna. Hon säger vidare att de har 

god kompetens och därigenom kan hitta, förstå och se samhällsförändringar 

tidigt. Detta innebär att de kan fånga upp och utveckla nya 

affärsmöjligheter och sedan genomföra dessa. Om denna styrka räcker 

internationellt är hon lite tveksam till men det är helt klart Skandias främsta 

styrka i dagsläget enligt henne. 

 

Den största kompetensen inom företaget säger flera av de anställda är 

medarbetarna. Camilla säger att det finns många olika yrkesgrupper och 

områden vilket gör att de anställda tillsammans besitter en bred kompetens. 

Hon beskriver även att organisationen präglas av en framåtanda och är 

oftast först ut med nya saker på marknaden. Camilla tror även att den 

företagskultur som finns hjälper till att höja kunskapen inom företaget och 

gör att de ligger steget före sina konkurrenter hela tiden. 

 

Gudrun berättar att det finns ett glapp beträffande åldersgrupper inom 

bolaget, det finns många som är runt 50-60 år och har arbetat länge i 

företaget och sedan finns det många unga i åldrarna 25-30 år. Gudrun 

upplever att de yngre delar med sig av sin kunskap i större utsträckning 

vilket hon tror kan bero på att de unga akademikerna är vana vid att dela 

med sig av sin kunskap, det finns i deras kultur och är ett naturligt sätt att 
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arbeta på. Gudrun säger vidare att hon tycker att de är lite dåliga på att 

sprida erfarenheter och särskilt ifrån de som har arbetat länge i företaget. 

Visserligen sprids deras kunskaper genom att de är med i olika projekt men 

personen anser att kunskapsspridningen borde ske på ett mer strukturerat 

sätt. Det har uppmärksammats att det finns många personer som snart ska 

gå i pension och att de måste lära ut vad de kan innan de försvinner ut ur 

organisationen. Gudrun berättar även att det görs försök att ta tillvara de 

’äldres’ kunskap men tyvärr räcker inte tiden till eftersom de samtidigt har 

många andra uppgifter som måste utföras. Bo upplever att det är främst i 

samband med olika projektarbeten som olika individers erfarenheter delges.  

 

Camilla säger att dels används möten för att sprida information och 

praktiska erfarenheter och dels finns det FAQ-pärmar10 för de som har 

kundkontakt vilka innehåller de vanligaste frågorna och standardsvar på 

dessa. Pärmarna finns för att alla ska svara lika och om det uppkommer 

någon ny krånglig fråga får medarbetaren ta reda på svaret och sätta in 

detta i pärmen samt meddela detta via mail. På detta sätt finns praktiska 

erfarenheter dokumenterade. Jessica berättar att de använder sig av en 

projektmodell som kallas PROPPS och där ingår dokumentation av vad 

som varit framgångsrikt respektive mindre framgångsrikt i projektet. Detta 

är således ett sätt för att sprida erfarenheter och lärdomar. Hon betonar att 

samma problem finns som vid hantering av information, ”hinner och orkar 

alla ta till sig det och lära av vad andra har gjort” Jessica säger vidare att 

det finns en struktur för att sprida erfarenheter men det är inte ofta de läser 

andras rapporter om de inte känner att det finns något användbart i dem.  

 

                                         
10 Frequently asked questions, vanligt förekommande frågor 
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Informellt sker en del kunskapsöverföring genom relationer till exempel 

om ett projekt gått dåligt diskuterar de tänkbara orsaker till detta. Jessica 

tror att det i slutänden är genom de informella nätverken som personer lär 

sig mest eftersom vi är sociala varelser och relationer är viktiga. 

Samarbetet beskrivs av henne som välfungerande både mellan olika 

avdelningar och arbetskamrater. Jessica känner inte av någon direkt intern 

konkurrens. Hon berättar vidare att många umgås även utanför arbetet 

vilket gör att de är väldigt mycket kompisar likväl som arbetskamrater. 

 

Camilla upplevde att samarbetet på Skandia Link fungerade mycket bra 

kundcentret emellan. Däremot var det sämre mellan avdelningarna vilket 

hon tror beror på att de hade mycket att göra och att alla inte riktigt förstod 

hur pass kundinriktade de behövde vara. Bo betonar att samarbetet inom 

Stockholmsområdet fungerar väldigt bra. Även Gudrun beskriver att 

samarbetet generellt sett fungerar bra. Hon tror att samarbetet är mycket 

beroende av egna relationer och att det gäller att utveckla ett bra nätverk 

omkring sig. Genom att ha ett bra nätverk och informella kontaktytor så 

finns det personer som hon kan kontakta och vet vilka som kan och är 

villiga att ställa upp med synpunkter och idéer. Människor styrs av 

relationer och kan inte styras som maskiner. Gudrun säger vidare att hon 

tror att det är positivt att underlätta relationsbyggande för att skapa 

organisatoriskt lärande samtidigt som hon är medveten om att det är svårt 

att som arbetsgivare ha kontroll över detta. 

 

Vad som motiverar de anställda att dela med sig av sin kunskap beskrivs på 

lite olika sätt. Gudrun beskriver det som ett ge och ta förhållande. Om du 

inte delar med dig av din kunskap kan du inte förvänta dig att någon annan 

ska dela med sig av sin kunskap när du behöver, förklarar hon.  
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Hon säger vidare att de flesta vill dela med sig av sina kunskaper och 

tycker att det är intressant att diskutera med andra och på så sätt få tillgång 

till ny kunskap och hjälpa någon annan. Det kan finnas enstaka personer 

som är rädda för att dela med sig av ’för mycket’ av sin kunskap på grund 

av rädsla över att deras ”ruta av spetskompetens kommer att försvinna”. 

Men det är däremot väldigt sällsynt att personer inte vill dela med sig av 

sin kunskap utan de allra flesta gör detta naturligt. 

 

Flera av de intervjuade tycker att det är självklart att dela med sig kunskap 

och erfarenheter. Jessica säger ”att om man kan något ska man självklart 

lära ut det” till de andra som behöver denna kunskap. Hon tycker själv att 

det är roligt att lära ut och att lära upp nyanställda, dels för att hon tycker 

att det är roligt att se när andra gör framsteg och dels för att det blir en 

avlastning för henne när fler blivit insatta i det arbete hon gör. Hon säger 

vidare att hon tycker att det är naturligt att dela med sig av det hon kan och 

att det därför sker automatiskt. 

 

Bo berättar att säljarna på Skandia Marknad agerar i form av ’egna 

företagare’ vilket innebär att det finns en viss intern konkurrens. Det är 

vanligt att säljarna delger sina erfarenheter till chefen som sedan i sin tur 

får sprida dessa vidare till de andra säljarna. Bo säger vidare att han rent 

generellt tycker att ”de är riktigt duktiga på att delge varandra 

erfarenheter”. Han säger dock att mycket som av yngre medarbetare 

upplevs som nytt kan vara saker som han själv varit med om att prova 

tidigare, under hans tid på Skandia. Jessica beskriver att ”det är inte förrän 

jag delar med mig som jag får utväxling av min kunskap”. Hon upplever att 

genom att dela med sig får hon dubbelt tillbaka.  
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Det handlar om att ge och ta, att sammanfoga olika personers kunskaper 

och använda dem till något bra, att skapa affärsutveckling, intellektuellt 

utbyte och tjäna mer pengar. Jessica säger vidare att tiden kan vara ett 

hinder för kunskapsspridning. Till exempel kan det hända att personer 

själva vill utföra vissa uppgifter istället för att dela ut arbetsuppgifter 

eftersom de tror att det går fortare. Ibland kanske det tar längre tid att låta 

en trainee göra arbetet, men egentligen hänger det inte på hur lång tid det 

tar och därför finns det inte någon egentlig anledning till att göra det själv. 

 

4.3.5 Framtiden 

Den framtida arbetsmarknaden kommer att präglas av en ökad konkurrens 

om såväl bra arbetsgivare och arbetstagare tror Jessica. Hon tror att det helt 

klart gäller att utveckla sin kompetens för att vara med och vara attraktiv på 

arbetsmarknaden. Kompetens anser Jessica inte enbart handlar om att utöka 

sina fackkunskap utan även att utveckla den sociala förmågan genom att 

skapa nätverk och goda relationer. Hon tilläger även att hon själv 

vidareutbildar sig nu för att säkra sin egen anställningsbarhet men att 

utveckla sig själv är inte bara positivt för en själv utan även för 

arbetsgivaren eftersom även de får nytta av utbildningen. 

 

Bo tror generellt att bolagen på marknaden kommer att växa men med färre 

antal medarbetare. Han tror även på en ökad rörlighet bland de anställda 

och då särskilt bland de yngre. Han upplever även att dagens unga inte har 

samma trygghetsbehov som tidigare funnits. Camilla tror att tempot 

överlag kommer att öka på arbetsmarknaden. Hon tror dock inte att folk 

kommer att stanna i 15-30 år inom samma företag utan att de istället 

kommer att röra mer på sig.  
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Camilla tror även att rörligheten inom företagen kommer att öka i 

framtiden. Hon tror också att anställningstiderna kommer att bli kortare och 

att det blir mer projektanställningar. Camilla säger vidare att hon hoppas att 

tempot inte kommer att gå så långt som till exempel i New York där många 

tycker att det är normalt att jobba från klockan 8 på morgonen till klockan 

20 på kvällen. 

 

Att folk kommer att byta jobb oftare i framtiden lyfts fram av Gudrun som 

också tror att personalen inte kommer att ha samma lojalitet mot företaget. 

Hon tycker sig märka denna tendens tydligt redan idag. Hon anser att 

företagen måste anpassa sig till denna utveckling bättre än vad de kanske 

har gjort. Som exempel nämner hon att löneförhandlingar med flera 

processer inte är anpassade för den ökade rörligheten utan personer som har 

25-50 års anställning belönas. Många yngre som vill prova på flera olika 

saker motiveras därför inte av lönevillkoren eftersom de inte tänker stanna 

så länge på samma företag. Gudrun tror att företag har blivit medvetna om 

att de måste göra något men att det går långsamt. Hon tror vidare att det 

som motiverar de yngre till att stanna i organisationen istället är 

möjligheterna till mycket utbildning och hög kvalitet på interna 

utbildningar samt att organisationen är flexibel och personanpassad.  

 

Beträffande morgondagens kompetensutveckling tror Jessica att det 

kommer att krävas mer strukturerade former även om det är upp till de 

enskilda individerna och chefen att se till att kompetens säkras. Det måste 

ges möjligheter till att lära sig och säkra kompetens hos de anställda, säger 

Jessica. Bo beskriver att Skandia tidigare lite ’slarvigt’ har gjort sig av med 

’äldre anställda’ för att sedan upptäcka att mycket kompetens försvunnit 

från företaget.  
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Camilla tror att medarbetarna förhoppningsvis kommer att satsa på att 

säkra företagets kompetens trots det ökade tempot. Tidsbristen kommer 

annars att innebära att folk inte hinner lära ut och lära sig nytt även om det 

är viktigt att det ges tid för detta. Gudrun betonar att förutom den 

kompetensförsäkring som Skandia idag har är det viktigt att ta tillvara de 

praktiska kunskaper som många äldre har. Hon berättar vidare att det är 

många som närmar sig pensionsåldern och det upptäcks att deras 

kompetens inte förts över till de yngre i organisationen. Faddrar för de som 

gått traineeprogrammet tycker hon är ett bra sätt att naturligt försöka sprida 

kompetens på. Det finns ingen strukturerad form för fadderverksamhet men 

många anställda har frivilligt skaffat sig mentorer. Själv har Gudrun till 

exempel fortfarande kvar kontakten med den person som höll i 

traineeprogrammet hon genomfört. 
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5 ANALYS 
I detta avsnitt analyserar vi intervjumaterialet med hjälp av de teoretiska 

verktyg som vi tidigare har redogjort för i referensramen. Utifrån 

intervjusammanställningen har vi valt ut det som vi anser är särskilt 

intressant att framhäva med tanke på studiens syfte. Vi inleder därför 

analysavsnittet med att återge syftet för att återknyta till vad vår uppsats är 

avsedd att besvara: 

 

”Syftet med vår studie är att klargöra hur faktorer såsom tidspress, 

individualism och ökad rörlighet på den framtida arbetsmarknaden 

återspeglar sig i kunskapsföretag och påverkar kompetens-

/kunskapsutvecklingen på kollektiv nivå inom dessa. Utöver detta avser vi 

att analysera om mentorskap i framtiden kan användas för att underlätta 

skapande och utvecklande av kunskap på kollektiv nivå”. 

 

5.1 TRENDER  

5.1.1 Ökad tidsbrist 

Samtliga intervjupersoner upplever en ökad tidsbrist och tror att det 

kommer att bli ett högre tempo på den framtida arbetsmarknaden. Många 

av de yngre intervjupersonerna upplever inte att det höga tempot som råder 

är något negativt utan tycker istället att det är intressant och stimulerande 

att ha ett arbete där det händer mycket. Vi tror att detta kan bero på att de 

yngre medarbetarna känner ett behov av att skapa sig en form av 

yrkesidentitet. Dessutom är de nya på arbetsmarknaden och kan uppleva 

det som nytt och spännande att arbeta.  
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Vidare tror vi att de har höga krav på sig själva att få visa vad de kan. De 

yngre intervjupersonerna är samtidigt medvetna om att de i framtiden 

kanske inte kommer att kunna arbeta riktigt lika intensivt då familj och 

andra intressen kommer att vara viktiga.  

 

Trendprognoserna beskriver att tidsbristen kommer att kvarstå i framtiden 

och att det ställs allt högre krav på de anställda att prioritera sin tid och 

använda den effektivt. Att prioritera sin tid verkar redan i dag vara en 

naturlig del i arbetet. Vad som anses med att använda tiden effektivt är 

däremot svårare att avgöra. Att prioritera kunden och utföra arbete som är 

debiterbart kan i ett långsiktigt perspektiv vara mindre effektivt. Om 

individen enbart prioriterar debiterbar tid kan detta ge upphov till minskad 

konkurrenskraft i framtiden eftersom företaget kanske inte hinner förändra 

sig i samma takt som samhället i övrigt.  

 

För den enskilda individen är det viktigt att kunna göra prioriteringar i 

såväl arbets- som privatliv för att bibehålla en långsiktig effektivitet. Vi 

tror att det finns en stor risk att de yngre individerna inte tar sig tid till att 

känna efter om arbetet sker i ett hälsosamt tempo om de i dagsläget 

upplever arbetet väldigt roligt och intressant.  

 

Det är viktigt att känna efter hur du mår och hitta en balans mellan arbete 

och fritid poängterar en av de intervjuade konsulterna. Samtidigt är 

personen väl medveten om att detta är svårt att genomföra i praktiken och 

har inte själv stannat upp och känt efter om det finns en balans mellan 

arbete och fritid trots att det skulle behövas.  
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Ett tecken på att det kan vara svårt att själv hitta den rätta balansen innan 

det är försent är att en av intervjupersonerna som är väldigt engagerad i sitt 

arbete är medveten om att den stora arbetsinsatsen troligtvis har kostat 

personen ett äktenskap. Detta är ett exempel på att det är enkelt att säga vad 

som är rätt men att det är betydligt svårare att handla därefter. Vi tror att 

många av oss tycker att det är enkelt att ge sina medmänniskor goda råd 

men när vi själva hamnar i en liknande situation är det svårt att komma till 

insikt och förändra sitt beteende.  

 

Den ökade tidsbristen gör även att det är svårt för individerna att hinna 

känna efter om eller när arbetsbelastningen är orimligt hög. Via 

intervjuerna framkommer det också att den ökade stressen och tidsbristen 

inte enbart beror på att företagen ställer högre krav, utan att samhället och 

individerna själva har högre krav och målsättningar. Individernas ökade 

krav på sig själva i såväl arbets- som privatliv kan även vara ett tecken på 

att människor idag i större utsträckning är individualister. Den ökade 

graden av individualism kan innebära att mer tid tas i anspråk för att 

utveckla sig själv såväl som anställd som privatperson. Vi tror att det kan 

vara svårt att hinna utveckla sig själv utifrån de egna kraven dels eftersom 

dessa ofta är orimligt höga och dels ständigt påverkas av förändringar i 

samhället.  

 

5.1.2 Ökad individualism 

Vi anser att intervjusvaren tyder på att de anställda i de tre 

kunskapsföretagen i stor utsträckning är individualister. De säger inte 

direkt att de är individualister men bekräftar att det råder en ökad 

individualism på arbetsmarknaden.  
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Vi upplever att majoriteten av intervjupersonerna främst motiveras av 

personlig utveckling och handlar i riktning mot att nå sina egna mål. Det 

har under intervjuerna framkommit att de nyutexaminerade för varje år 

uppvisar en ökad grad av individualism. Vi tror att elever i viss mån redan 

under skoltiden utvecklas till individualister vilket betygssystemets 

utformning kan vara en bidragande orsak till. Detta betygssystem innebär 

att eleven förlorar på att dela med sig av sina kunskaper eftersom det 

innebär att medelbetyget kan höjas och eleven därmed riskerar att få ett 

lägre betyg. Denna förstärkning av individualismen verkar dock försvinna 

vid högskolestudier som i större utsträckning uppmuntrar till samarbete. På 

många universitet och högskolor sker en större del av undervisningen i 

form av grupparbeten och dessutom är betygssystemet utformat så att 

betygsgränserna inte påverkas av resultatet. Detta betygssystem innebär att 

den enskilda individen inte förlorar på att hjälpa sina kurskamrater 

eftersom kurskamraterna oavsett resultat inte påverkar betygsgränserna.  

 

Detta resonemang stöds av intervjuerna då det har framkommit att de yngre 

akademikerna är mer benägna att dela med sig av sin kunskap vilket de 

intervjuade tror kan bero på att de unga akademikerna är vana vid att dela 

med sig av sin kunskap. Vi tror inte att detta enbart gäller de yngre 

akademikerna utan att akademiker i allmänhet är vana vid att dela med sig 

av sin kunskap. Vi uppfattar dock en skillnad mellan de yngre och de äldre 

intervjupersonerna där de yngre i större utsträckning betonar sin egen 

utveckling som motiverande på arbetsplatsen. Detta kan även ha ett 

samband med att de äldre som vi tidigare nämnt har andra prioriteringar 

som exempelvis familjen att ta hänsyn till.  

 



Kollektivt lärande i kunskapsföretag 

 

 

 

103 

Det finns tydliga indikationer på att de yngre intervjupersonerna 

vidareutbildar sig i första hand för att stärka sin attraktionskraft på 

arbetsmarknaden och därigenom kunna förverkliga sina egna personliga 

mål. Vidare tycker vi att betoningen av ’jag’ istället för organisationen är 

tydlig framförallt hos de yngre intervjupersonerna även om 

frågeställningen specifikt gällt företaget. Att personerna främst utbildar sig 

för sin egen skull innebär inte att de anställda är egoistiska och ovilliga till 

att dela med sig av sina kunskaper. Majoriteten av intervjupersonerna 

upplever det naturligt att dela med sig av sina kunskaper även om vi 

uppfattar att det huvudsakliga syftet är att själv få nytta av detta.  

 

Trots att huvudsyftet med vidareutbildningen är egen utveckling får 

företaget ändå stor nytta av att de anställda vill vidareutbilda sig. Vi anser 

därför att det är mycket viktigt att skilja på egoism och individualism. I 

trendprognoserna hävdas det att individualism kan leda till ovilja att 

samarbeta. Vi anser att egoism innebär att en person enbart ser till sitt eget 

bästa medan individualism innebär att personen tar hänsyn till andra och 

visar empati trots att den sätter sina egna intressen i främsta rummet. En 

följd av detta blir att individualism inte behöver innebära att de är ovilliga 

att dela med sig av sin kunskap utan gör detta så länge det inte hindrar dem 

från att nå sina egna personliga målsättningar.  

 

5.1.3 Ökad rörlighet 

Den ökade individualismen och att individer sätter sin egen utveckling och 

karriär i det främsta rummet kan vara en orsak till den ökade rörligheten på 

arbetsmarknaden. Generellt sett tror de intervjuade att det kommer att bli 

en ökad rörlighet på den framtida arbetsmarknaden.  
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Synen på rörligheten upplevs dock något olika i de företag vi gjort våra 

intervjuer på. I vissa företag uppfattas rörligheten till stor del som något 

positivt, särskilt då personer som tidigare utbildats och arbetat på företaget 

återvänder efter att ha arbetat i någon annan organisation. På detta sätt får 

organisationerna in nya kunskaper och erfarenheter ifrån andra företag, 

vilket vi anser bidrar till ett ökat kollektivt lärande.  

 

Däremot kan rörlighet upplevas mer negativ av ett företaget som växer 

kraftigt särskilt om det är svårt att hitta kompetenta medarbetare eftersom 

det är svårt att få tillräckligt många kompetenta medarbetare att stanna kvar 

i organisationen. Detta innebär att tillväxt och framgång kan hämmas av att 

organisationen inte kan nyanställa i den utsträckning som skulle behövas. 

Via intervjuerna framkommer att rörligheten inte bör motarbetas men att 

det kan vara väsentligt med en ökad grad av rörlighet även inom företaget. 

Rörligheten inom organisationen tror vi är positiv eftersom de anställda får 

en bättre helhetsbild av företaget och insyn i övriga medarbetares 

arbetsuppgifter. Den ökade rörlighetens betydelse för de anställda betonas i 

intervjuerna.  

 

”… det är viktigt med en förändring inom arbetet med tre till fem års 

intervall, känna att det händer något nytt, nya utmaningar”. (Anonym, 

företag A) 

 

Den ökade rörligheten kan innebära en minskad lojalitet eftersom det kan ta 

tid att skapa lojalitet. Minskad lojalitet kan i sin tur leda till en ovilja att 

dela med sig eftersom det framkommit via intervjuerna att många delar 

med sig av sin kunskap av lojalitetsskäl till företaget. Den minskade 

lojaliteten behöver enligt oss inte enbart vara negativ.  
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Vi tror att minskad lojalitet till förmån för en ökad rörlighet kan leda till att 

individens nytänkande och kreativitet stimuleras vilket kan innebära en 

ökad trivsel som i sin tur leder till att individen är positivt inställd till att 

dela med sig av sina kunskaper. Det kan också vara bra med ökad rörlighet 

eftersom det innebär att individen kommer ihåg hur det är att vara ny i 

organisationen. Om personen har färskt i minnet hur viktigt det är att få 

hjälp som nyanställd kan detta innebära att personen skapar mer tid till att 

hjälpa andra. Huruvida personen är mer benägen att hjälpa andra är också 

beroende av personlighet och hur mycket tid som finns till förfogande.  

 

5.2 EXPLICIT KUNSKAPSÖVERFÖRING  

I samtliga företag som vi har gjort intervjuer på har vi fått intrycket av att 

det finns goda möjligheter till vidareutbildning. Eftersom det är 

kunskapsföretag är det viktigt att ha en välutbildad arbetskraft och därför 

tycker vi att det är naturligt att de anställda har stora möjligheter att 

påverka och välja utbildning.  

 

Trots att en stor mängd explicit kunskap skapas via de anställdas 

utbildningar upplever vi inte att den sprids i företaget på ett organiserat sätt. 

Vi anser således att det inte finns någon uttalad strategi, i våra 

intervjuföretag, för att överföra kunskap från individnivå till en kollektiv 

nivå. Ingen av intervjupersonerna har beskrivit att deras företag har en 

uttalad strategi för kunskapsöverföring. Företagen borde försöka 

strukturera upp kunskapsöverföringen eftersom den ökade rörligheten kan 

innebära att användbar kunskap bokstavligen försvinner ut ur 

organisationen.  
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Förutom att explicit kunskap från utbildning inte sprids är företagen även 

dåliga på att sprida kunskap som existerar inom organisationen. De 

intervjuade anser att det inte sker någon direkt uppföljning av de 

utbildningar som de anställda på företagen genomgår vilket vi tror är 

negativt för det kollektiva lärandet eftersom individuell kunskap inte 

överförs till en kollektiv nivå.  

 

Att använda möten till att överföra kunskap kan vara effektivt eftersom det 

uppstår en dialog vilket enligt Hedlund och Nonaka (1991) innebär att 

kunskapsöverföringen blir effektivare. Detta kan dock innebära att endast 

en kombination sker, det vill säga att kunskap enbart sprids på individnivå 

och inte överförs till en kollektiv nivå. Att använda dokument istället för 

dialog som kunskapsöverföringsmetod kan innebära att den explicita 

kunskapen kan missförstås och feltolkas. En dialog har fördelen att 

missförstånd och skilda tolkningar kan utredas. Dialog kan enligt oss vara 

effektivare eftersom det ges möjlighet att kontrollera att 

kunskapsöverföringen har nått fram. Dialog har även fördelen att 

kunskapsöverföringen till skillnad från det dokumenterade kan vara lättare 

att ta till sig.  

 

Den dokumenterade kunskapen kan vara mer tidskrävande och tråkig att 

såväl dokumentera, söka, sprida och ta till sig. En av de intervjuade säger 

att det inte finns någon tid över till att spontant av intresse läsa någon av de 

andras rapporter såvida de inte vet att det finns något konkret användbart i 

rapporten.  
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Möjligheten att återanvända kunskap finns i samtliga företag antingen via 

rapporter eller genom personer som arbetar där. Helleloid och Simonins 

(1994) betonar att individen måste veta att kunskapen finns och var de kan 

återfinna den för att kunskapen ska kunna återanvändas. De flesta vet var 

den finns om den finns, problemet är att de flesta inte vet vilken kunskap 

som finns tillgänglig. Det är upp till individen att söka efter dokumenterad 

kunskap vilket kan vara ett problem eftersom det finns oerhört mycket 

dokumenterat i form av rapporter och mötesprotokoll och de anställda kan 

inte känna till allt som dokumenteras och sparas.  

 

Att söka efter dokumenterad kunskap försvåras ytterligare om företaget är 

stort och agerar inom många skilda områden. Kanske krävs det några 

personer som är extra väl insatta i vad som finns dokumenterat och 

speciellt duktiga på att veta hur de ska hitta informationen. Vi tror att 

avsaknaden av en strategi för sökandet av kunskap kan leda till att de 

anställda nöjer sig med att utnyttja den kunskap som är mest lättillgänglig 

eftersom de kanske inte har tid eller vet hur de ska göra för att hitta 

kunskap som är bäst lämpad för den avsedda uppgiften.  

 

Brister i kunskapsöverföring innebär att dubbelarbete förekommer då det 

inte uppmärksammats i tid att samma arbete utförs av någon annan inom 

organisationen. I ett av intervjuföretagen framkommer det att en av 

huvudorsakerna till den senaste omorganisationen var att de inte hade 

kontroll över vad de olika avdelningarna gjorde. Två team som arbetade i 

samma korridor hade utan att veta om det parallellt utvecklat exakt samma 

datasystem för två olika kunders räkning. Detta är ett exempel på hur 

företaget ’uppfinner hjulet på nytt’ genom att kunskap kring vad som 

tidigare gjorts, eller görs, inom organisationen inte sprids.  
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Detta problem anser vi inte enbart gäller kunskapsöverföringen utan även 

informationsspridningen. Om informationen skulle ha nått fram om att 

kollegorna på företaget utvecklade samma datasystem skulle kunskapen 

kring detta kunnat samlats och kunskap och resurser använts på ett 

effektivare sätt. Med tanke på att tiden är en knapp resurs i de flesta 

kunskapsföretag och tempot förmodligen kommer att fortsätta öka är det 

viktigt att kunskapsöverföringen sker effektivt, för att även spara tid.  

 

Utvidgning av den explicita kunskapen sker enligt oss på ett 

otillfredsställande sätt. Den explicita kunskapen överförs visserligen inom 

företagen genom exempelvis olika gruppsammansättningar och möten. De 

anställda delar med sig av sin kunskap men det finns ingen konkret strategi 

för att överföra den individuella kunskapen till en kollektiv nivå. Detta tror 

vi leder till att ’hjulet uppfinns på nytt’. En ineffektiv kunskapsöverföring 

kan även innebära att det som uppfattas som ny kunskap egentligen är 

gammal kunskap som inte överförts till det organisatoriska minnet. Detta 

bekräftas av en intervjuperson i ledande befattning som berättar att mycket 

av det som uppfattas som nytt egentligen har prövats tidigare.  

 

5.3 INFORMATIONSSPRIDNING  

Gemensamt för intervjuföretagen är att vi uppfattar att företaget har en 

relativt passiv roll vad gäller informationsspridningen vilket innebär att det 

är upp till varje anställd att söka den information som krävs. Att de 

anställda aktivt själva måste söka efter kunskap och information kan bidra 

till att tidspressen ytterligare förstärks. Den huvudsakliga 

informationskanalen är intranät och mail för samtliga tre företag.  
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Detta innebär att distributionsprocessen av information därför oftast sker 

via envägskommunikation. En stor mängd information sprids även 

informellt via sociala nätverk vilket innebär att du får mer information 

desto större nätverk du har. Fördelen med att använda mail är att det är ett 

snabbt och smidigt sätt att nå ut till många personer. Nackdelen blir att det 

skickas ut för mycket information. Vi tror att viktig information kan 

’försvinna i mängden’ till exempel genom att mail slängs för att rubriken är 

ointressant eller ger sken av att innehållet är oviktigt. Den process som 

Huber (1991) benämner tolkning av information kan därmed inte 

uppkomma och leda till att informationen får en mening och utvecklas till 

kunskap. 

 

Det finns en oerhört stor informationsmängd och den anställde måste själv 

aktivt söka och sortera informationen. Huber (1991) anser att det i 

organisationer finns problem med att sprida information från de som 

besitter denna till de som är i behov av informationen. Vi ser inga problem 

med spridande av informationen men däremot att den inte alltid når fram 

till den som är i behov av den.  

 

Ett problem som nämns vid intervjuerna är att inaktuell information ligger 

kvar under alltför lång tid. Det är dock svårt att avgöra hur länge 

informationen bör finnas kvar eftersom den gamla informationen kan vara 

värdefull för nyanställda att få tillgång till. Genom detta försvåras 

informationsspridningen av den ökade rörligheten eftersom individerna i 

organisationen har skilda informationsbehov. Den stora 

informationssituationen beskrivs som att det inte saknas information utan 

de anställda istället har svårt att hinna ta del av all information. 
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”…det finns hur mycket information som helst…” (Jessica, Skandia) 

 

De intervjuade tycker att möten är nödvändiga för att kunna sprida 

information men påpekar dock att mötesdisciplinen är dålig vilket gör 

dessa möten onödigt tidskrävande. Genom att komma oförberedd till ett 

möte försvinner även värdefull tid från de övriga mötesdeltagarna vilket 

ytterligare förstärker tidsbristen samt kan orsaka irritation. Vi tror att 

företagskulturen kan ha stor betydelse för vilken mötesdisciplin 

organisationen har. Om organisationskulturen präglas av att respektera 

andra människors tid kan detta indirekt leda till att normer och värderingar 

kring mötesdisciplin skapas som till exempel att alla ska vara förberedda 

till mötet för att dessa ska vara effektiva. 

 

5.4 TYST KUNSKAPSÖVERFÖRING OCH ERFARENHETS -

UTBYTE  

Att arbeta inom tillfälliga projekt och team är en vanlig arbetsform i många 

företag och detta bekräftas av intervjupersonerna i de kunskapsföretag vi 

besökt. Sammansättningen av olika specialister i dessa team leder till att 

medarbetarna sprider kunskap och lär sig av varandra inom teamet. Tyst 

kunskap sprids på detta sätt inom teamet genom att personer samarbetar 

och tar intryck av varandra. Socialisering sker därmed genom att kunskap 

som en person fått genom att arbeta i ett team överförs vidare till andra 

medarbetare när personen arbetar i nya team. På detta sätt kan den kunskap 

som finns på individnivå överföras till en kollektiv nivå.  
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Tidsbristen är den faktor som de intervjuade främst anser försvårar 

kunskapsöverföringen. Det är svårt att hinna överföra erfarenheter på grund 

av tidsbrist vilket innebär att det inte finns utrymme till socialisering eller 

utvidgning. En av intervjupersonerna säger vidare att kunskapsspridningen 

borde ske på ett mer strukturerat sätt. Personen kritiserar framförallt att de 

erfarenheter som finns hos de som arbetat länge i organisationen inte tas 

tillvara på ett tillfredsställande sätt. Vi tror att bristen på struktur leder till 

en ökad tidsbrist eftersom det är oklart var, när och hur 

kunskapsöverföringen ska ske och tid därmed försvinner till att söka svar 

på dessa frågor. Vi tror att det är särskilt viktigt med en struktur för 

överföring av den tysta kunskapen eftersom denna är svårare att återskapa 

om den försvinner ut ur organisationen.  

 

Kunskapsföretag är beroende av kunskapsöverföring och behöver kollektivt 

lärande för att kunna utvecklas och därmed bibehålla sin konkurrenskraft 

men samtidigt har dessa företag stor tidsbrist och hög rörlighet. Eftersom 

kunskapsföretag lever på att sälja sin kunskap måste de vara innovativa och 

ha bra framförhållning för att hinna utveckla den kunskap och kompetens 

som eftersöks. Detta kan vara svårt att åstadkomma ifall det inte finns tid 

till kunskapsöverföring eller att ett kollektivt lärande inte hinner uppstå 

innan kunskaper och kompetenser blir gamla och oanvändbara.  

 

Att överföra tyst kunskap är svårare än överföring av explicit kunskap och 

verkar vara ett problem i våra intervjuföretag. På Intentia sker socialisering 

genom mentorskapet vilket vi anser är ett bra sätt att sprida tyst kunskap 

på. I de två övriga företagen sker socialisering även om det sker på ett mer 

informellt sätt.  
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Det finns system och rutiner för att dokumentera erfarenheter men det 

huvudsakliga problemet är att personalen inte har tid att ta till sig allt som 

dokumenterats. Vi tror inte att dokumentation är ett lämpligt sätt att sprida 

tyst kunskap på då spridandet av den tysta kunskapen tror vi sker 

effektivast genom personlig kontakt eftersom den tysta kunskapen är svår 

att dokumentera. De intervjuade säger sig ha lätt för att samarbeta och vilja 

utvecklas som personer vilket vi tror kan underlätta mottagligheten av tyst 

kunskap.  

 

Socialisering och artikulering av tyst kunskap tror vi kan ske via 

mentorskap, projekt, möten etcetera. Dels genom att ta intryck av andra 

personers åsikter och synpunkter dels genom att den egna tysta kunskapen 

kan ifrågasättas av andra och därmed bli explicit och lättare spridas. Den 

tysta kunskapen kan även spridas genom imitation och observationer, vilket 

ofta sker omedvetet när personer arbetar tillsammans. Genom 

arbetsrotation och nya gruppsammansättningar tror vi att företag kan 

påverka att tyst kunskap sprids och därmed ge en effektivare 

kunskapsöverföring. Arbetsrotation och nya gruppsammansättningar tror vi 

även har fördelen att de anställda kan få en bättre översikt av företagets 

verksamhet vilket bidrar till en ökad förståelse för varandras arbete vilket 

gör det lättare att kommunicera. En bättre kommunikation där de anställda 

förstår varandra väl främjar det kollektiva lärande eftersom det blir enklare 

att överföra och utveckla kunskapen.  

 

Idag sker en stor del av kunskapsutbytet informellt varför mentorskap kan 

vara bättre än en databas. I de flesta företag finns teknik för att 

dokumentera kunskap men tiden kan saknas för att kunna utnyttja denna.  
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Ett tekniskt stöd för tyst kunskapsutbyte är enligt oss inte det effektivaste 

sättet för att skapa artikulering och anvisning då den tysta kunskapen ofta 

är svår att förklara verbalt.  

 

Utvidgning av den tysta kunskapen sker däremot genom att individerna 

samarbetar och därmed tar intryck av varandra. Vidare kan det vara svårt 

att dokumentera den tysta kunskapen och dokumenten kan även tolkas på 

flera olika sätt. Vid kunskapsöverföring genom mentorskap kan detta till 

viss del undvikas eftersom mentorskapet innebär att en öppen dialog, vilket 

vi tidigare betonat fördelarna med, sker mellan de anställda.  

 

5.5 ORGANISATORISKT LÄRANDE  

En av de viktigaste faktorerna för att kunna utveckla ett kollektivt lärande 

är att kunskapsöverföring sker och att det finns ett bra samarbete mellan de 

anställda i organisationen. Vi anser att kunskapen sprids inom de 

intervjuade företagen även om det inte sker under strukturerade former. Det 

är först när ett beteende förändrats som ett kollektivt lärande har skapats. 

Om kunskap enbart sprids behöver inte detta innebära att ett kollektivt 

lärande existerar. Om en anställd exempelvis upptäcker att kunden önskar 

längre uppföljningstid efter utfört arbete är det först när denna kunskap har 

överförts till kollektivnivå och lett till ett förändrat beteende som ett 

kollektivt lärande har skett enligt oss. Vi anser att det förekommer 

kollektivt lärande på de intervjuade företagen eftersom kunskap sprids och 

används för att förbättra verksamheten. Det kollektiva lärandet är en social 

process där den enskilda individens lärande kan delas, integreras och 

utvärderas av andra individer. Vi anser att det finns möjlighet till detta på 

företagen men att det inte utnyttjas fullt ut.  
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Även om kunskap sprids på individnivå genom att medarbetarna diskuterar 

med varandra leder inte detta automatiskt till att kunskap på individuell 

nivå blir en del av företagets kunskapsbas utan den måste också utnyttjas 

och användas.  

 

Rörligheten uppfattar vi inte som något större hot mot det kollektiva 

lärandet ifall detta utnyttjas effektivt. Den ökade rörligheten innebär att ny 

kunskap och kompetens tillförs i organisationen. Dels tillkommer 

nytänkande dels kan det organisatoriska minnet öka genom att 

kunskapsmängden i företaget ökar. Detta innebär att kunskap förvärvas 

genom de processer som Huber (1991) beskriver. Nämligen att ny kunskap 

kommer in i organisationen även genom att de ackumulerade 

erfarenheterna ökar. Organisationen måste skapa förutsättningarna för att 

nytillkomna kunskaper och kompetenser ska kunna tas till vara och 

utnyttjas innan de blir inaktuella eller försvinner ut ur organisationen. 

Eftersom vi anser att kompetens är individknuten kan den ökade 

rörligheten vara negativ för organisationens kompetens.  

 

Ifall en duktig och kompetent medarbetare försvinner och ersätts med två 

som är mindre kompetenta kan således organisationens samlade 

kompetensnivå minska trots att det tillkommit personer med ny kunskap. 

Genom att ny kunskap tillkommer kan detta dock leda till en ökad 

kreativitet och möjlighet till innovationer som leder till förändring i 

arbetssätt. För att kunna förändra krävs dock att det finns tid och en vilja att 

bryta gamla rutiner.  
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Den ökade rörligheten innebär att kunskap överförs mellan flera personer 

vilket ökar sannolikheten för att ny kunskap utvecklas och positiva 

synergieffekter kan skapas. Ett exempel på detta kan vara att om ny teknik 

sammanlänkas med erfarna medarbetares praktiska erfarenheter och leder 

till ny revolutionerande kunskap som stärker företagets konkurrenskraft har 

en positiv synergieffekt i form av lärande uppstått.  

 

För att kunna utnyttja och använda den nytillkomna kunskapen krävs det att 

samarbetet fungerar mellan de anställda. Den sociala kompetensen är enligt 

vår mening en kunskap som finns kvar hos individen över tiden medan 

explicit kunskap är något som i dagens föränderliga värld snabbt blir 

inaktuell. Ett bra samarbete gör att de olika kunskaperna och 

kompetenserna integreras och utvecklas, det vill säga ett kollektivt lärande 

skapas. De intervjuade på företag A upplever samarbetet inom avdelningen 

som välfungerande medan samarbetet mellan de olika avdelningarna 

beskrivs som något sämre eftersom de har lite olika synsätt och kultur. 

Detta kan innebära att olikheterna hämmar det kollektiva lärandet istället 

för att främja på grund av att de anställda kanske inte vågar ifrågasätta 

övriga avdelningars arbete.  

 

För att samarbetet ska kunna fungera väl är den sociala kompetensen 

mycket viktig. Med denna kompetens menar vi framförallt förmågan att 

kunna känna empati och förstå motpartens synsätt. Genom att skapa ett 

bättre samarbete mellan avdelningarna tror vi att  kunskapsöverföring kan 

underlättas och bidra till att kunskapen blir till en del av det kollektiva 

minnet. Mentorskapet innebär att det sker ett naturligt kunskapsutbyte för 

såväl mentorn som adepten som kan främja det kollektiva lärandet, vilket 

vi återkommer till under avsnittet mentorskap. 
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Konkurrensen kan vara en drivande faktor som förhöjer kvaliteten på 

arbetet men rivalitet kan enligt Moxnes (1981) hämma det organisatoriska 

lärandet eftersom medarbetarna då ogärna samarbetar. Rivaliteten kan 

således skapa ett klimat som leder till att individerna håller inne 

information och kunskap som kan utnyttjas av någon annan som kan dra 

fördel av denna. På Skandia berättar en av de intervjuade att det 

förekommer att medarbetare inte vill dela med sig av sina kunskaper 

eftersom de är rädda för att deras spetskompetens ska minska i betydelse.  

 

Med tanke på den ökade rörligheten på arbetsmarknaden tror vi att detta 

kan bli ett hot mot organisationens utveckling. Rivaliteten kan innebära att 

kunskapsöverföringen hämmas eftersom kunskapen inte vidareutvecklas i 

företaget och blir en del av det organisatoriska minnet. Det kollektiva 

lärandet förhindras av att avdelningarna inte delar med sig av sin kunskap 

och därmed kan denna inte användas och vidareutvecklas i organisationen. 

Även deras fortsatta existens kan hotas om innovationskraften minskar. 

 

Om en person med viktig spetskompetens försvinner ut ur organisationen 

innan individens kunskap har överförts till det organisatoriska minnet går 

denna kunskap och kompetens förlorad och kan vara svår att återskapa. När 

nyckelpersoner lämnar organisationen försvinner även dennes kompetens i 

form av färdigheter, erfarenheter, relationer och intressen vilket innebär att 

företagets totala kompetensnivå sänks. Kompetensen går dock inte att 

överföra på kollektiv nivå genom utvidgning utan kan endast överföras 

mellan individer. Det blir därmed viktigt att försöka sprida kompetensen 

mellan de anställda för att organisationen inte ska bli beroende av en 

enskild individ och dennes kompetens.  
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Det är således viktigt för företagets överlevnad att skapa nyckelroller 

istället för nyckelpersoner eftersom det organisatoriska minnet är 

oberoende av en enskild individ men beroende av alla individer i 

organisationen.  

 

Att problem finns på Intentia med att de personer som innehar en 

spetskompetens i viss mån inte vill dela med sig av denna kunskap 

eftersom de då riskerar att inte uppnå den egna målsättningen ser vi som ett 

hot mot det kollektiva lärandet. En stark målstyrning i kombination med 

den ökade individualismen tror vi kan försvåra utvecklingen av ett 

kollektivt lärande. Kunskapen blir beroende av enskilda individer och 

möjligheten att utveckla och utnyttja dessa kunskaper går därmed förlorad. 

Det kollektiva lärandet hämmas således av att individerna är rädda för att 

frångå de uppsatta målen och är därför ovilliga att förändra sitt beteende.  

 

Liksom Hedlund & Nonaka (1991) tror vi att kommunikationen och då 

framförallt dialog är viktigt för kunskapsspridning. Genom att de anställda 

diskuterar projekt och bollar idéer med varandra sammanlänkas deras 

kunskaper vilka sedan kan mynna ut i nya kunskaper. Det kollektiva 

lärandet kan enligt oss inte uppkomma om individerna i organisationen inte 

ges möjlighet till att interagera och utbyta kunskap och kompetenser. Det är 

först när de enskilda individernas kunskap utvecklas och utnyttjas som 

kollektivt lärande sker. En effektiv kunskapsöverföring behöver därmed 

inte innebära att kollektivt lärande sker i organisationen. Vi anser att de 

många projekt och möten som sker i företagen kan utnyttjas som ett forum 

för att överföra och utveckla kunskap och därmed främja ett organisatoriskt 

lärande.  
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Möjligheten att interagera och utbyta kunskap och kompetenser försvåras 

dock av ett ständigt högt tempo vilket kan leda till att stress och utbrändhet 

hindrar individen att överföra sina kunskaper vidare i organisationen. 

Utbrändhet och stress kan även innebära att individen inte har möjlighet att 

utnyttja sin kunskap och kompetens på grund av blockering11. Vi tror att 

det blir viktigt i framtiden att tänka över sin arbetssituation och den 

tidspress arbetet medför, detta stöds även av Jacobsson (1999) som tror att 

den stora utmaningen i framtidens arbetsliv blir att inte stressa sönder sig i 

det höga tempo som råder. 

 

Tidsbristen ser vi därmed som en negativ faktor beträffande kollektivt 

lärande medan trenden med ökad individualism kan vara positivt eftersom 

individualisterna är villiga att ta del av andras kunskaper för att utveckla 

sitt eget lärande. Det har i intervjuerna framkommit att majoriteten utbildar 

sig för att de vill utvecklas. Det har via intervjuerna även framkommit att 

de flesta anser att kunskapsspridning handlar om ett naturligt ’ge-och-ta’ 

förhållande. Eftersom de anställda utbyter kunskaper och använder sig av 

den nya kunskapen anser vi att det kollektiva lärandet existerar i de 

organisationer som vi har gjort intervjuer i. Som vi tidigare påpekat är det 

viktigt att individernas kunskaper utnyttjas och blir en del av det 

organisatoriska minnet i den mån det är möjligt. Organisationerna måste se 

till att utvidgning sker och inte enbart kunskapsöverföring från person till 

person. Att kunskapen återfinns på en kollektiv nivå är extra viktigt med 

tanke på den ökade rörligheten på arbetsmarknaden. 

 

                                         
11 Med blockering menar vi att när hjärnan är överarbetad kan kunskap och information 

falla bort för en kortare tid.  
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Den ökade rörligheten kan innebära en minskad lojalitet gentemot 

företaget. Vi tror dock inte att minskad lojalitet enbart behöver vara något 

negativt för organisationen. Det är viktigare att de som finns kvar i 

organisationen har en positiv inställning till att arbeta på företaget än att 

individerna stannar kvar av lojalitetsskäl. Enligt oss kan för starkt lojalitet 

tvärtom hämma det kollektiva lärandet om de anställda inte vågar uttrycka 

vad de i verkligheten tycker och tänker utan enbart håller med ledningen 

och godtar dess beslut utan att ifrågasätta, så kallade nickedockor. Detta 

kan hämma kreativiteten som är en viktig faktor för det organisatoriska 

lärandet. Nytänkandet är viktigt för att organisationen ska kunna ändra sig 

innan problemen uppstår och därmed skapa ett kreativt lärande.  

 

Vi upplever att de intervjuade med tanke på den höga graden av 

individualism vågar att ifrågasätta. Vi upplever även att intervjupersonerna 

tycker att det är positivt med förändringar och gärna skapar nytänkande. 

Den inlärningsfrämjande organisationskulturen som Moxnes (1981) 

beskriver anser vi i huvudsak stämmer överens med den företagskultur vi 

uppfattar hos intervjuföretagen. Framförallt beskriver intervjupersonerna en 

öppen atmosfär som leder till kreativitet och nytänkande samt uppmuntrar 

till samarbete. De beskriver även företagskulturen som öppen och vi får 

intrycket av att arbetsgruppen har ett tryggt klimat med delvis självstyre 

vilket enligt Moxnes (1981) främjar organisatoriskt lärande.  

 

Vi har inte fått intryck av att de faktorer som anses hämma kollektivt 

lärande existerar i någon större utsträckning i någon av de intervjuade 

företagen. Vi upplever således att de har inlärningsfrämjande kulturer. 

Arbetsmiljön är en viktig del av företagskulturen som vi tror både kan bidra 

till att främja och hämma lärande.  
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Lokalernas utformning och inredning gav oss en känsla av att företag A är 

ett mer konservativt och traditionsbundet företag medan Skandia gav ett 

mer öppet och informellt intryck. På företag A möttes vi av korridorer med 

stängda dörrar och mörka färger. En av intervjupersonerna på företag A 

förklarar att ledningen försöker ändra företagskulturen och skapa ett mer 

öppet klimat som betonar förändring. Vi tror att det kan vara svårt att 

påverka företagskulturen eftersom arbetsmiljön genom lokalernas 

utformning fortfarande signalerar tyngd och tradition.  

 

Lokalerna på Skandia ger däremot en känsla av en mer öppen 

företagskultur. De flesta medarbetarna har öppna dörrar in till sina 

arbetsrum, vilka finns i anslutning till ett stort rum. Denna utformning av 

arbetsmiljön tror vi uppmuntrar till att spontant umgås och diskutera och 

därmed underlätta skapandet av kollektivt lärande. Genom en tillåtande 

kultur tror vi även att de anställda vågar ifrågasätta och förändra sitt 

beteende vilket leder till en ökad förändringsvilja som gynnar ett kollektivt 

lärande. 

 

Ledningen kan påverka kulturen men det kan vara svårt att styra denna 

påverkan om det finns flera olika kulturer inom företaget. I ett 

traditionsbundet företag kan en alltför omfattande förnyelse leda till 

rotlöshet bland de anställda och förstärka trenden med ökad rörlighet. Vi 

tror att det är viktigt att förnyelsen i ett sådant företag får ta tid och att 

ledningen låter de anställda deltaga aktivt i förnyelseprocessen för att 

påverkan ska kunna ske i önskvärd riktning. 
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5.6 MENTORSKAP 

Vi anser att mentorskap har stora likheter med ett kollektivt lärande 

eftersom det bidrar till att kunskaper överförs vilket kan leda till ny 

användbar kunskap. Genom att effektivisera kunskapsöverföringen mellan 

de anställda kan detta leda till att kunskapen lättare sprids till en kollektiv 

nivå. Vid mentorskap vilket underlättar ett kollektivt lärande sker ett 

kunskapsutbyte mellan individerna. Liksom utvidgning innebär 

mentorskapets information-age modell att de anställdas olika 

personligheter, talanger och erfarenheter tillvaratas och överförs till 

organisationen. Eftersom spridande av tyst kunskap sker effektivast genom 

personliga kontakter kan mentorskap vara ett sätt att indirekt styra att tyst 

kunskapsöverföring sker. En förutsättning för att kunskapsutbytet mellan 

mentor och adept ska kunna ske utan missförstånd är att de hittar en 

gemensam nivå att kommunicera på. Det är även viktigt att personkemin 

stämmer överens mellan mentor och adept för att de ska kunna samarbeta 

och ha utbyte av mentorskapet. Ett lyckat mentorskap kan prägla kulturen i 

stor utsträckning genom bättre kommunikation och samarbete. En av 

intervjupersonerna på Intentia betonar att positiva synergieffekter kan 

uppnås eftersom: 

”bra mentorer ger bra anställda” (Christina, Intentia)  

 

Ett problem för Intentias mentorskap har varit att företagets kraftiga tillväxt 

inneburit en brist på tillräckligt erfarna mentorer till de nyanställda. Detta 

innebär att de mindre erfarna mentorerna inte kunnat överföra kunskap från 

den kollektiva nivån på ett tillfredsställande sätt eftersom de själva inte 

hunnit insocialiserats i organisationen. Den ökade rörligheten kan innebära 

liknande problem varför det är viktigt att välja mentorer med omsorg.  
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Vi tror att det är bättre att en mentor har flera adepter, om detta är möjligt, 

än att adepten får en mindre lämpad mentor. Vi anser att val av mentor är 

mycket viktigt eftersom denne har stor möjlighet att påverka den 

nyanställde. Det är samtidigt viktigt att uppdraget som mentor sker på 

frivillig basis då relationen bör vara mer av vänskapskaraktär för att 

kunskapsutveckling och därmed ett kollektivt lärande på ett bra sätt ska 

uppnås.  

 

Den kraftiga tillväxten på Intentia har inneburit att adepten inte kunnat få 

tillgång till ett lika stort nätverk som om en mer erfaren mentor funnits 

tillgänglig. Ett stort nätverk anser flera av intervjupersonerna är en av de 

viktigaste kanalerna för information- och kunskapsöverföring. Ett 

strukturerat mentorskap har också fördelen att de nyanställda inte behöver 

känna att de är till besvär eftersom mentorerna är till för att bolla idéer med 

och ställa frågor till.  

 

När de nyanställda tillför färsk kunskap som integreras med mentorns 

befintliga kunskap kan detta leda till innovationer vilket är viktigt för att 

utveckla det kollektiva lärandet. Vi anser att en lärande organisation 

behöver såväl generativt som adaptivt lärande och att detta kan uppnås 

genom mentorskap. En mentor kan hjälpa adepten att lära sig sådant som 

redan finns samtidigt som den uppmuntrar till kreativt tänkande i enlighet 

med en lärande organisation. Mentorskapet kan även underlätta att 

organisationskulturen överföras till den nyanställde på ett naturligt sätt. 

 

Inom företag A finns inget formellt mentorskap i dagsläget men eftersom 

konsulterna arbetar mycket ute hos kund tror vi att det skulle vara 

värdefullt att införa ett mentorskapsprogram.  
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Detta kan även leda till att konsulterna känner större samhörighet med 

organisationen och därmed skapar en ökad lojalitet. Även det faktum att de 

idag arbetar mycket i informella team gör att de är väldigt beroende av sitt 

eget sociala nätverk för att kunna få hjälp. Detta nätverk tar tid att bygga 

upp varför det kan vara bra om de som är nyanställda får hjälp med tillträde 

till mentorns nätverk för att kunna knyta kontakter. Vi tror att ett 

väletablerat mentorskap skulle underlätta för de nyanställda då de kan ta 

hjälp av sin mentors nätverk. En av intervjupersonerna på företag A har på 

eget initiativ skaffat sig en mentor inom företaget, vilket personen tycker är 

mycket bra för att få hjälp med den praktiska kunskapen och kompetensen. 

Anledningen till att konsulten skaffat sig en egen mentor är att dennes 

nuvarande chef inte är tillräckligt insatt i det område konsulten arbetar 

med. Mentorn är framförallt till stor hjälp vad gäller tyst kunskap eftersom 

denna inte finns tillgänglig på något annat sätt. Konsulten säger vidare att  

 

”…mentorn är till hjälp för förhållningssätt och sätt att agera inom sin roll” 

(Anonym, Företag A) 

 

Det arbetssätt och den informations- och kunskapsöverföringsprocess som 

företag A i dagsläget har tror vi skulle kunna effektiviseras genom ett 

mentorskap. Eftersom det förekommer informella mentorer på företaget 

tror vi att företaget skulle ha goda möjligheter att starta ett 

mentorskapsprogram. Samtliga intervjupersoner på företag A betonar 

nätverkets och samarbetets betydelse för att utföra ett bra arbete. Genom att 

införa ett strukturerat mentorskap skulle företaget kunna påverka 

kunskapsöverföringen och att samtliga anställda får tillgång till ett nätverk.  
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Såväl explicit som tyst kunskap sprids via mentorskap vilket underlättar 

skapandet av ett organisatoriskt lärande. Genom att välja mentorer och 

adepter från olika avdelningar tror vi att ett mentorskap även skulle 

förbättra samarbetet mellan avdelningarna. 

 

Teamarbete som tidigare diskuterats fyller liknande funktion för 

kunskapsöverföring som mentorskap eftersom det innebär personliga 

kontakter. En ökad tidsbrist innebär att det är svårt att hinna ta del av den 

kunskap som finns dokumenterad varför ett mentorskap som sprider 

kunskap via dialog kan vara en effektivare kunskapsöverföringsprocess. 

Mentorskapet innebär att sociala processer skapas för att utbyta 

erfarenheter och överföra kunskaper på för att uppnå ett organisatoriskt 

lärande. Ett välfungerande organisatoriskt lärande innebär att kunskapen 

blivit en del av det organisatoriska minnet vilket innebär att kunskapen inte 

försvinner bort med individen. Vi tror att mentorskap även kan vara ett 

effektivt sätt för att minska problemet med åldersglappet. 

 

En av intervjupersonerna berättar att Skandia har utvecklat ett system för 

att ta tillvara seniorernas erfarenheter. Att tillvarata seniorers kunskaper 

och kompetenser verkar dock inte fungera på ett tillfredsställande sätt. En 

av intervjupersonerna på Skandia säger att organisationen är lite dålig på att 

sprida erfarenheter och särskilt från de mer erfarna inom företaget. Det 

finns många personer som snart ska gå i pension och dessutom finns ett 

åldersglapp i organisationen varför det är viktigt att de äldre medarbetarna 

ges tid och utrymme för att kunna lära ut vad de kan innan de försvinner ut 

ur organisationen.  
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Det kan vara viktigt att etablera ett mentorskap där de medarbetare som 

snart ska gå i pension ges möjlighet att överföra sin kunskap till övriga 

medarbetare. Kunskapen bör inte enbart överföras till de nyanställda utan 

även till dem som arbetat en tid i organisationen för att minska 

konsekvenserna av åldersglappet. 

 

Vi tror att mentorskap är ett effektivt sätt att överföra kompetens på 

eftersom detta kan ske genom imitation och iakttagelser då kompetens inte 

kan dokumenteras. Via mentorskap kan kompetenser spridas och användas 

för att bidra till ett kollektivt lärande. Detta kan leda till att den samlade 

kompetensnivån höjs för hela organisationen när kompetensen sprids 

vidare till flera individer inom organisationen. Kompetensen kan dock inte 

bli en del av det organisatoriska minnet via mentorskap eftersom 

kompetens handlar om unika situationer, värderingar och tidigare 

erfarenheter som inte kan särskiljas från den enskilda individen. 

 

Under intervjuerna på Skandia har det framkommit att säljarna själva inte 

delar med sig av sina erfarenheter till varandra men är däremot villiga att 

dela med sig av sin kunskap och erfarenheter till säljchefen som sedan 

förmedlar detta vidare till övriga säljare. Vi tror att det är bra med den 

konkurrens som finns mellan säljarna och att den bör bibehållas eftersom 

detta är övervägande positivt för resultat och kompetensnivå.  

 

För att underlätta spridande av erfarenheter och kunskaper kan mentorskap 

vara ett bra sätt att underlätta det kollektiva lärandet. Genom att mentorn 

tar chefens roll tror vi att kunskapöverföringen kan ske effektivare eftersom 

mentorn förmodligen är bättre insatt i den dagliga verksamheten och har 

mer tid till att sprida och utveckla kunskapen.  
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För att detta ska ske effektivt är det viktigt att, som vi tidigare nämnt, 

personkemin stämmer mellan mentor och adept. Chefen är ofta en naturlig 

kontaktperson och adepten måste känna att mentorn har tillräckliga 

kunskaper och kompetenser för att kunna skapa ett förtroende annars finns 

det risk för att chefen ändå får agera som mellanhand. 
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6 SLUTDISKUSSION 
Kunskapsöverföringen och det kollektiva lärandet i organisationerna 

kommer i framtiden att i olika stor utsträckning påverkas av faktorerna 

ökad tidsbrist, ökad individualism och ökad rörlighet. I detta avsnitt 

kommer vi att summera hur vi anser att respektive faktor kommer att 

påverka kunskaps- och kompetensutveckling i kunskapsföretagen. 

Dessutom kommer vi att lyfta fram de aspekter som vi anser vara särskilt 

viktiga att belysa med avseende på det kollektiva lärandet. 

 

6.1 ÖKAD TIDSBRIST 

Tiden är den enskilda faktor som vi anser påverkar kunskapsöverföring och 

kollektivt lärande enbart negativt. Vi tror att det krävs att företagen i 

framtiden skapar en struktur för att kunna spara tid och därmed hitta 

tidsluckor för att kunskapsöverföring och kollektivt lärande ska kunna ske. 

Vi tror att det i många organisationer kommer att krävas genomgripande 

förändringar av arbetssätt och attityder för att detta ska kunna ske. 

Mentorskap kan vara ett sätt att spara tid för kunskapsöverföring eftersom 

mentor och adept på ett naturligt sätt överför kunskap. Vi tror även att 

mentorskapet kan bidraga till en effektivare kunskapsöverföring inom 

organisationen om en mentoranda återspeglas i företagskulturen som kan 

leda till en ökad benägenhet att vilja samarbeta.  

 

Via intervjuerna har det framkommit att det i företagen förekommer 

dubbelarbete vilket innebär att resurser används på ett ineffektivt sätt. Det 

höga tempo som råder på många företag kan även innebära att det inte finns 

utrymme för en tillfredsställande kommunikation.  
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Kunskapsöverföringen hämmas eftersom de anställda inte hinner 

dokumentera eller sprida kunskap. Detta leder även till att tid saknas för att 

kunna reflektera och utveckla den befintliga kunskapen. Tidsbristen 

innebär att företagen inte kan bevara och överföra kunskap i den 

utsträckning som skulle behövas. Eftersom inte kunskapen hinner överföras 

mellan individerna försvinner möjligheten att vidareutveckla ny kunskap 

som kan bidra till ett kollektivt lärande. Ett sätt för organisationerna att 

spara tid relativt sett är att använda mentorskap eftersom 

kunskapsöverföringen sker via dialog och problemet med den tidskrävande 

dokumentationen kan kringgås. Mentorskap kan även vara ett bättre och 

mer socialt sätt att överföra kunskap på jämfört med dokumenterad data.  

 

Eftersom mentorskapet bygger på en dialog mellan mentor och adept 

innebär det att en social process uppstår som även kan bidra till att 

organisationskulturen snabbare sprids till de nyanställda. Eftersom 

mentorskapet innebär personlig kontakt underlättas även spridandet av tyst 

kunskap och kompetens vilka är svåra att dokumentera och sprida. Den 

dialog som uppstår via mentor/adept samtal tror vi uppmuntrar till en aktiv 

kunskap- och kompetensöverföring som även kan spridas till övriga i 

organisationen. Ett annat sätt att sprida den tysta kunskapen på individnivå 

kan vara att elektroniskt försöka dokumentera tyst kunskap och att 

företaget ser till att nyanställda tar del av dessa dokument. Ifall 

organisationen har en inlärningsfrämjande organisationskultur anser vi att 

de borde framhäva företagskulturen genom att dokumentera och sprida 

regler, principer etcetera i företag för att den tysta kunskapen ska kunna 

spridas på en kollektiv nivå. Vi tror dock att det är viktigt att inte låsa fast 

sig vid dessa regler och principer eftersom detta skulle kunna innebära att 

förnyelse och nytänkande hos de nyanställda motarbetas.  



Kollektivt lärande i kunskapsföretag 

 

 

 

129 

Flera av de intervjuade nämner att det i längden inte är hållbart att arbeta i 

ett allt för intensivt tempo. Vi tror att det i framtiden kommer att krävas 

större omstruktureringar för att kunna minska tidspressen men det är en 

paradox eftersom vi tror att det kommer vara svårt för kunskapsföretagen 

att hitta tid och ork för att genomföra dessa. Att tiden är en knapp resurs 

bekräftas via intervjuerna då vikten av att det måste finnas en balans mellan 

arbete och fritid poängteras. Vi tror att det är viktigt med denna balans men 

att det kan vara svårt att hitta den om arbetet är intressant och upptar en stor 

del av ens tid. För att kunna vara effektiv på arbetet anser vi att det är 

viktigt att skapa tid för att stanna upp och reflektera. Ibland uppkommer de 

bästa idéerna medan du är upptagen av något annat och om utrymme ges 

till att göra sådant som är intressant utanför arbetet kan detta öka 

kreativiteten vilket gynnar det kollektiva lärandet.  

 

Vi anser att det är viktigt att varje individ ges möjlighet att utveckla sina 

egna intressen även utanför arbetet för att kunna trivas. Vi tror att det kan 

finnas risk för att organisationen blir inskränkta i sitt tankesätt om det 

endast ges tid till ’effektivt arbete’ utan möjlighet till reflektioner. Det kan 

vara värdefullt för det kollektiva lärandet att få in nytänkande i form av de 

olika medarbetarnas kunskap och kompetens från dennes intressen. 

Exempelvis kan en anställd som på fritiden är intresserad av matlagning få 

en förfrågan av sina gäster om hur maten tillagas vilket innebär att 

personen måste reflektera över hur de olika momenten i matlagningen 

utförts. Att denne person tvingas fundera över hur den tysta kunskapen ska 

kunna explicitgöras kan vara värdefull kunskap som kan överföras till 

arbetsplatsen.  
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Ytterligare en tidskrävande uppgift som skapar stress är den enorma 

informationsmängd de anställda ska ta del av. Det försvinner mycket 

arbetstid till att välja ut och värdera vilken information som är användbar. 

Detta kan innebära att det endast finns tid till att ta del av informationen 

men tid saknas för att kunna omvandla informationen till användbar 

kunskap. När det inte skapas tid till att utveckla ny kunskap bromsas det 

kollektiva lärandet vilket kan få negativa konsekvenser för organisationens 

konkurrenskraft i framtiden. Tidsbristen kan skapa en ond cirkel som 

förstärks om det inte finns tid över till att åtgärda eventuella brister innan 

dessa blir ett akut problem. Detta innebär att det inte finns tid eller 

utrymme för ett generativt lärande som är viktigt för att kunskapsföretagen 

ska kunna vara innovativa och nyskapande och därmed säkra dess framtida 

konkurrenskraft.  

 

6.2 ÖKAD INDIVIDUALISM  

Utifrån de intervjuer vi genomfört kan vi konstatera att många individer 

idag sätter sin egen utveckling i det främsta rummet, vilket i sin tur kan 

leda till en minskad lojalitet för den organisation individen för tillfället 

befinner sig inom. Vi har dock inte hittat något som tyder på att den 

minskade lojaliteten har någon direkt negativ påverkan för det kollektiva 

lärandet. Vi tror att ett kollektivt lärande kan ske trots en minskad lojalitet 

om organisationen ger möjlighet till detta. Individualisterna vill utvecklas 

och lära sig nya saker vilket gör att kunskapsöverföring och därmed ett 

kollektivt lärande främjas.  
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Vi anser att den ökade individualismen kan leda till att egen utveckling går 

före företagets bästa. De anställda vill utvecklas och lära sig nytt vilket kan 

innebära att endast individuell kunskap utvecklas. Vi anser därmed att det 

nästan enbart sker artikulering på individnivå och inte på en kollektiv nivå 

eftersom individerna är mer benägna att utveckla sig själva än det 

kollektiva lärandet.  

 

Individualistens vilja att lära sig och utvecklas har även positiva sidor 

eftersom det kan bidra till att det kollektiva lärandet ökar då kollektivt 

lärande sker indirekt genom att individerna i organisationen lär sig. Vi tror 

att eftersom individerna vill utvecklas blir de även mer öppna för intryck av 

tyst kunskap och kompetens. Tidsbristen kan hämma individens ambitioner 

att utvecklas ifall endast möjlighet finns men inte tid till att utveckla 

lärande.  

 

Att individualismen skulle kunna leda till ett försämrat samarbete och 

ovilja att dela med sig av kunskaper har inte kunnat påvisas via de 

intervjuer vi genomfört. Som vi tidigare nämnt är det viktigt att särskilja de 

båda begreppen individualism och egoism. Vi har fått intrycket av att den 

ökade individualismen i kunskapsföretag innebär att de anställda delar med 

sig av sina kunskaper eftersom de anser att det är ett naturligt ge-och-ta 

förhållande. Beträffande de personer som är ovilliga till att dela med sig av 

sina kunskaper anser vi att det mer rör sig om rädsla än ovilja. Om de 

anställda inte vill dela med sig fullt ut av sin spetskompetens tror vi i 

huvudsak att detta beror på individens rädsla för att förlora sin position 

inom organisationen och inte på grund av ovilja.  
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Den ökade individualismen kan leda till att individer vågar förändra och 

ifrågasätta. En ökad kreativitet, vilket är viktigt för att vidareutveckla ny 

kunskap och kollektivt lärande, kan således påverkas i positiv riktning av 

den ökade individualismen. Genom att individerna vågar förändra sitt 

beteende och handlingsmönster sker kollektivt lärande. Majoriteten av 

intervjupersonerna anser vi ger ett intryck av att vara individualister men är 

trots detta inte ovilliga att dela med sig av sin kunskap. Det är viktigt att 

kunskapsföretagen tar tillvara de positiva effekterna av individualismen. 

Enligt Bangs (1994) paradoxer kan individualism (soloartister) vara 

positivt i den bemärkelse att risken minskar för att de anställda agerar som 

nickedockor som av lojalitet till företaget inte vågar ställa motförslag eller 

föreslå förändring. 

 

Individualismen märks framförallt bland de yngre intervjupersonerna som 

dels medvetet betonar sina egna mål och sin egen utveckling, dels genom 

att deras svar indirekt ger sken av att de sätter sig själva i främsta rummet. 

Vi tror att den ökade individualismen delvis kan vara en generationsfråga, 

att yngre nyutbildade är mer individualistiska och är beredda att satsa mer 

på sig själva och sin egen utveckling. Unga människor har enligt oss 

förmodligen alltid varit individualister men att graden av individualism har 

ökat och att det är denna trend som uppmärksammats. Det finns säkert 

många olika faktorer som skapat denna individualistiska trend och vi tror 

att trenden kommer att fortsätta på grund av en ökad konkurrens om såväl 

de bästa arbetsgivarna som de bästa arbetstagarna. 

 



Kollektivt lärande i kunskapsföretag 

 

 

 

133 

6.3 ÖKAD RÖRLIGHET  

Den ökade rörligheten behöver liksom individualism inte enbart ses som 

något negativt som försvårar ett kollektivt lärande under förutsättning att 

organisationerna lär sig utnyttja detta. När individerna via den ökade 

rörligheten byts ut ges också utrymme för kunskapsutveckling eftersom 

både ny och gammal kunskap får en chans att kombineras i den nya 

gruppsammansättningen.  

 

Det är viktigt med ett effektivt kollektivt lärande för att kunna sprida och 

kunna ta del av den nytillkomna individens erfarenheter innan denne har 

insocialiserats i den nya organisationen och dess tankemönster. Vi tror att 

en ökad rörlighet skapar nytänkande och kreativitet genom att fler 

personers kunskaper, synvinklar, erfarenheter och kompetenser tillkommer. 

Ifall kunskapsöverföring sker effektivt i organisationen förlorar inte 

företaget någon nämnvärd kunskapsmängd när en enskild individ lämnar 

organisationen eftersom denna kunskap återfinns på en kollektiv nivå. 

Förlusterna kan däremot ändå uppstå om företaget har en mycket hög 

omsättningshastighet på personalen, eftersom det tar tid att överföra 

kunskap till en kollektiv nivå. 

 

Ett problem som vi tror kan uppstå med den ökade rörligheten är att de 

erfarna i organisationen är mindre benägna att dela med sig av sin kunskap 

till någon som snart försvinner ut ur organisationen. Oviljan att dela med 

sig kan förstärkas av en ökad tidsbrist. Vi tror att de erfarna i 

organisationen kan anse att det finns andra saker som bör prioriteras före 

kunskapsspridning till personer som de tror snart ska lämna verksamheten.  
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Den ökade tidsbristen kan även leda till att de enskilda individernas 

kunskaper inte hinner överföras till en kollektiv nivå eller bidra till ett 

kollektivt lärande innan personen försvinner ut ur organisationen med sin 

kunskap. Av denna anledning tror vi att det är viktigt för det kollektiva 

lärandet att det finns en strategi för att skapa nyckelroller istället för 

nyckelpersoner i organisationen.  

 

En framtidsfaktor som nämns under intervjuerna på Intentia är en ökad 

grad av specialisering eftersom arbetsuppgifterna enligt intervjupersonen 

blir alltmer komplicerade. Den ökade specialiseringsgraden kan försvåra 

det kollektiva lärandet eftersom det skapas nyckelpersoner som besitter 

kunskap och kompetens inom ett smalt område. Om detta antagande visar 

sig stämma blir det svårt för organisationerna att utveckla nyckelroller på 

grund av den ökade specialiseringen och rörligheten. Företaget blir ännu 

mer sårbart när nyckelpersoner försvinner eftersom tyst kunskap och 

kompetens är svårare än explicit kunskap att dokumentera och återskapa. 

Ett stort problem för organisationen blir att försöka etablera och bibehålla 

kunskap på organisationsnivå istället för på individnivå. Detta problem tror 

vi kan förstärkas av att personalen stannar allt kortare tid på samma 

arbetsplats och hinner kanske därmed inte överföra sina kunskaper till ett 

kollektivt minne. 

 

Eftersom en nyanställd kräver en inlärningsperiod innan denne blir 

’självgående’ vilket tar tid från de mer erfarna medarbetarna tror vi att den 

ökade rörligheten också kan förstärka tidsbristen. Kunskapsföretagen skulle 

behöva förbereda sig för dessa inlärningsperioder och de slitningar som kan 

uppstå.  
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De övriga medarbetarna ska inte behöva känna att det är slöseri med tid att 

lära upp en nyanställd. Vi tror att de erfarna medarbetarna lätt kan uppleva 

att de inte vill använda sin knappa tid till att hjälpa en nyanställd om risken 

är stor att denne snart försvinner vidare till en annan organisation. Den 

ökade rörligheten behöver enligt oss inte vara lika med att arbetskraften vill 

ha ett temporärt arbete. Vi tror att de faktum kvarstår att många anställda 

vill ha en trygg inkomst och ett fast arbete även om de inte vill arbeta på 

samma ställe under en alltför lång tidsperiod. Den ökade rörligheten kan 

även ha positiva effekter såsom ett förbättrat samarbete med andra 

organisationer genom att den nyanställda för med sig sitt sociala nätverk 

vilket gör att organisationen får tillgång till ett större kontaktnät.  
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7 SLUTSATSER OCH REFLEKTIONER  
Vi kommer i detta avsnitt att kort presentera de slutsatser vi kommit fram 

till i denna studie. Avslutningsvis kommer vi även att ge förslag på de 

områden som vi anser är intressanta för vidare forskning. 

 

7.1 ÖKAD RÖRLIGHET , TIDSBRIST OCH INDIVIDUALISM  

Faktorerna ökad rörlighet, tidsbrist och individualism som betonats i 

trendprognoserna har visat sig stämma väl överens med de intervjuades syn 

på sin arbetssituation och arbetsmarknaden. 

 

Kunskapsföretag är beroende av en effektiv kunskapsöverföring och 

behöver kollektivt lärande för att kunna bibehålla sin konkurrenskraft, 

samtidigt har dessa företag stor tidsbrist och hög rörlighet. Ett kollektivt 

lärande kan därför utebli ifall det inte skapas tid till att överföra kunskaper 

och kompetenser så att dessa kan vidareutvecklas. 

 

Den ökade tidsbristen tillsammans med den ökade rörligheten leder även 

till att kunskap försvinner med individer innan kunskapen blivit en del av 

det kollektiva minnet. Organisationerna borde i en större utsträckning 

tillvarata de kunskaper och kompetenser som individerna besitter, dels med 

tanke på den ökade rörligheten och dels med tanke på åldersglappet. 

Kunskapsföretagen måste börja säkra de äldre, erfarna medarbetarnas 

kunskaper och kompetenser och överföra dessa till en kollektivnivå på ett 

bättre sätt för att säkerhetsställa sin framtida konkurrenskraft. 
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Att den ökade rörligheten kan leda till en minskad lojalitet hos de anställda 

behöver inte vara negativt för kunskaps- och kompetensutvecklingen. Den 

ökade rörligheten kan leda till att individens nytänkande och kreativitet 

stimuleras vilket kan leda till en ökad trivsel som i sin tur kan leda till att 

individen är positivt inställd till att dela med sig av sina kunskaper. Den 

minskade lojaliteten till förmån för den ökade rörligheten kan även leda till 

bättre kunskapsspridning genom att en person som har färskt i minnet hur 

viktigt det är att få hjälp som nyanställd förmodligen är mer benägen att ta 

sig tid till att hjälpa andra och därmed utveckla den kollektiva kunskapen. 

 

En hög grad av lojalitet kan till och med hämma kollektivt lärande ifall de 

anställda agerar som ’nickedockor’ och av lojalitet till företaget inte vågar 

ställa motförslag eller föreslå förändring. Den ökade individualismen och 

minskade lojaliteten kan således leda till att individer vågar ifrågasätta och 

förändra vilket kan öka kreativiteten och därmed påverka kollektivt lärande 

i en positiv riktning. Det kollektiva lärandet kan även främjas genom att 

individualisterna vill utvecklas och lära sig nya saker vilket gör att 

kunskapsöverföring sker mer effektivt.  

 

En ökade rörligheten i kombination med åldersglappet och tidsbristen kan 

innebära att de mer erfarna anställda inte vill dela med sig av sina 

kunskaper till nyanställda. De erfarna anställda upplever förmodligen vid 

tidsbrist att det finns viktigare saker att göra än att dela med sig av kunskap 

till någon som kanske snart försvinner ut ur organisationen. Detta innebär 

att de ’äldres’ erfarenheter inte utvecklas på en kollektivnivå utan återfinns 

enbart hos den äldre anställda. Kunskapsföretag måste därför förbereda sig 

för de inlärningsperioder och slitningar som kan uppstå till följd av tidsbrist 

och ökad rörlighet. 
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Genom att vara förberedd på hög personalomsättningshastighet kan 

organisationen istället dra nytta av detta genom att tillvarata och sprida de 

nytillkomnas erfarenheter. Den ökade rörligheten kan därmed leda till att 

ny kunskap utvecklas inom organisationen och överförs till det 

organisatoriska minnet. Den ökade rörligheten kan även ha positiva 

effekter såsom förbättrat samarbete med andra organisationer genom att 

den nyanställde för med sig sitt sociala nätverk vilket gör att organisationen 

får tillgång till ett större nätverk och därmed ökar sina möjligheter till att 

förvärva kunskap. 

 

Individualism behöver inte innebära en ovilja att dela med sig av sina 

kunskaper. Individualism är inte det samma som egoism vilket innebär att 

en person enbart ser till sitt eget bästa. Individualism innebär att du är villig 

att samarbeta och dela med dig av dina kunskaper så länge det inte hindrar 

din egen utveckling. Individualism behöver därmed inte innebära att 

kunskaps- och kompetensutveckling på kollektivnivå bromsas.  

 

På de intervjuade företagen anser vi att det sker en relativt effektiv 

kunskapsöverföring men att denna till stor del uppkommer informellt 

genom att de anställda interagerar med varandra och inte på grund av 

organisationens inverkan. Med tanke på den ökade graden av individualism 

leder detta till att kunskap framförallt sprids på individnivå och inte 

överförs till en kollektiv nivå. Ifall samarbetet inte fungerar i företaget kan 

den ökade individualismen leda till att det enbart är individerna som lär sig 

och att kunskapen inte säkras i det organisatoriska minnet. Vi tror att det i 

alltför stor utsträckning är upp till individerna att säkra kunskap och 

kompetensutvecklingen på kollektivnivå och att organisationerna borde 

försöka mera aktivt arbeta för att överföra kunskap till en kollektiv nivå. 
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På kunskapsföretagen används datorn i stor utsträckning för att spara 

kunskaper och erfarenheter till framtiden. Det finns oerhört mycket 

kollektiv kunskap dokumenterad men problemet är att det inte finns tid 

eller möjlighet att ta del av detta. Tidsbristen leder till att anställda får nöja 

sig med att utnyttja den mest lättillgängliga kunskapen istället för att söka 

efter den bäst lämpade kunskapen med avseende på uppgiften. Bristen på 

struktur eller strategi för kunskapsöverföring tror vi leder till en 

förstärkning av tidsbristen eftersom det är oklart var, när och hur 

kunskapsöverföring ska ske, och tid försvinner till att söka svar på dessa 

frågor. 

 

Den ökade informationsmängden innebär att mycket tid tas i anspråk för att 

sålla och ta del av information. Det finns mycket information och kunskap 

dokumenterad och vi tror inte att det finns möjlighet för varje enskild 

anställd att skapa tid till att ta del av detta. Det kollektiva lärandet hämmas 

därför att tidsbristen. 

 

Vi tror att många företag skulle kunna använda sig av sin kollektiva 

kunskap på ett effektivare sätt om det skulle finnas några personer som är 

experter på att söka information och kunskap. De anställda som har ont om 

tid skulle kunna ge denna person nyckelord och syftet med 

informationssökningen och få hjälp från experten att hitta den bästa 

information och kunskap kring ämnet. Nackdelen med experter är att de 

blir nyckelpersoner i organisationen, men vi tror ändå att det kan 

effektivisera det kollektiva lärandet eftersom vi anser att tiden är den mest 

kritiska faktor. Det finns mycket kollektiv kunskap i organisationerna men 

denna utnyttjas inte på ett optimalt sätt på grund av tidsbristen.  
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Att de anställda aktivt själva måste söka efter kunskap och information kan 

bidra till att tidspressen ytterligare förstärks. Det försvinner alldeles för 

mycket arbetstid till att utvärdera och sortera ut vilken information som är 

användbar. 

 

Vi anser att det är viktigt att försöka skapa nyckelroller istället för 

nyckelpersoner inom organisationen. Företaget blir ännu mer sårbart när 

nyckelpersoner försvinner eftersom tyst kunskap och kompetens är svårare 

än explicit kunskap att dokumentera och återskapa. För att bibehålla 

kompetens inom företaget borde företagen satsa på en ökad rörlighet inom 

företaget. Detta kan leda till kunskapsutveckling på kollektivnivå genom att 

de anställda får insyn i andra avdelningars arbete samtidigt som de sprider 

sin kunskap och kompetens. Däremot tror vi att det kollektiva lärandet kan 

hämmas av att avdelningar är egna resultatenheter eftersom detta kan leda 

till rivalitet. Rivalitet kan innebära en ovilja till samarbete och ovilja till att 

dela med sig av sina kunskaper till någon som ’egentligen arbetar på en 

annan avdelning’.  

 

7.2 MENTORSKAP 

Ett tekniskt stöd för tyst kunskapsutbyte kan vara mindre effektivt eftersom 

tyst kunskap är svår att förklara verbalt. Mentorskap kan därför vara ett 

bättre sätt att sprida tyst kunskap och kompetenser eftersom dessa lättare 

sprids via personliga kontakter. Det blir viktigt att försöka sprida 

kompetens mellan de anställda eftersom kompetens inte kan överföras på 

kollektiv nivå. Genom mentorskap kan den samlade kompetensnivån dock 

höjas för hela organisationen eftersom flera individer utvecklar liknande 

kompetenser. 
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Mentorskap kan vara ett sätt att spara tid för kunskapsöverföring eftersom 

mentor och adept på ett naturligt sätt överför kunskap. På så sätt överförs 

kunskaper vilket kan leda till att kunskaps- och kompetensutvecklingen i 

viss mån säkras. Genom ett bra samarbete och en ’mentoranda’ kan sedan 

de olika kunskaperna och kompetenserna integreras och utvecklas, det vill 

säga skapa ett kollektivt lärande. 

 

Vi tror att kunskapsöverföringen i organisationer kan förbättras om 

individerna lär känna varandra via sociala aktiviteter och på ett naturligt 

och roligt sätt kan umgås. Sociala aktiviteter kan leda till att individerna i 

organisationen får ett bättre samarbete och får tillgång till ett större nätverk. 

Relationer är viktigt för att kunna utveckla ett stort nätverk som kan vara 

värdefullt för att effektivisera informations- och kunskapsöverföring. 

Genom mentorskap får de nyanställda tillgång till mentorns nätverk och 

kan med hjälp av detta knyta kontakter och skapa ett eget nätverk.  

 

Vi tror att kunskapsföretag har goda möjligheter att införa ett mentorskap 

för att säkra kunskaps- och kompetensutvecklingen på en kollektivnivå i 

framtiden. Många kunskapsföretag använder redan i stor utsträckning 

nätverk och personliga kontakter till att sprida och utveckla kunskap. 

Genom att införa ett mentorskap kan det kollektiva lärandet uppmuntras 

ytterligare. Mentorskap minskar även de negativa konsekvenserna av 

åldersglappet om ett effektivt ’seniormentorskap’ kan införas. Genom att 

de äldre erfarna ges chans till att överföra sina kunskaper och kompetenser 

till någon som inte arbetat så länge i organisationen sprids dennes 

kunskaper och kompetenser. Sedan kan det vara lättare att sprida dessa 

erfarenheter vidare till en kollektiv nivå genom att de blivit 

uppmärksammade av adepten.  
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Ett ’seniormentorskap’ mellan en äldre anställd som har mycket 

erfarenheter ifrån arbetet och en anställd som arbetat ett par år inom 

företagen, kan leda till att kunskap och kompetens indirekt utvecklas på en 

kollektivnivå. Detta kan ske genom att de kunskaper och kompetenser som 

överförs mellan mentorn och adepten sedan sprids vidare inom deras 

respektive nätverk och därmed leder till att kunskaper och kompetenser 

utvecklas på en kollektiv nivå. 

 

7.3 FRAMTIDA FORSKNING  

Tiden är i särklass den faktor som i störst utsträckning påverkar det 

kollektiva lärandet negativt. Den ökade tidspressen har gjort att många 

individer mår dåligt vilket skapat en ökad sjukfrånvaro de senaste åren. Det 

diskuteras på politisk nivå att hälsotillståndet kan vara ett hot mot den 

framtida ekonomiska tillväxten i landet. Ökad sjukskrivning innebär att det 

är viktigt att ha ett välfungerande kollektivt lärande för att snabbt kunna 

sätt in nya individer i verksamheten. Dessutom är det viktigt att kunna hitta 

ersättare eftersom den onda cirkeln kan förstärkas om de som blir kvar på 

arbetsplatsen ska göra sitt eget arbete samt den sjukskrivna medarbetarens 

uppgifter. Det är ett stressmoment att under tidspress göra ett arbete som är 

helt okänt om det dessutom inte finns någon att rådfråga. Arbetsuppgifter 

blir dessutom allt mer komplexa vilket leder till ökad specialisering. Hur 

ska kunskapsföretag hantera sjukfrånvaron och överföra personers 

spetskompetens utan att förlora specialiseringsfördelarna? Kan företagen 

skapa nyckelroller istället för nyckelpersoner? 
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Kunskapsföretag är relativt duktiga på att dokumentera erfarenheter och 

kunskaper. Det finns en stor mängd dolda erfarenheter och kunskaper i 

rapporter, mötesprotokoll, mail etcetera. Det stora problemet är att göra det 

dokumenterade materialet hanterbart. Den dokumenterade informations- 

och kunskapsmängden i kunskapsföretagen växer hela tiden samtidigt som 

tidsbristen ökar. Hur ska tid skapas till att utnyttja kunskapsbasen på ett 

effektivt sätt? Kan kunskapsföretagen strukturera och styra den ökade 

informations- och kunskapsmängden? 
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9 BILAGA 

9.1 INTERVJUMALL  

 

 Hur ser en ”vanlig” arbetsdag ut för dig? 

Hur mycket arbete sker i grupp respektive självständigt? 

 

Vad motiverar dig på din arbetsplats? 

 

Vad har du för mål och visioner med ditt arbete? 

Hur mycket är du bered att satsa på företaget? Dig själv? 

 

Hur fungerar informationsspridningen (informationskanaler) i företaget? 

Får du tillgång till all den information du behöver? 

 

Vad anser du är ert företags största fackkunskap och främsta kompetens 

(praktisk kunskap)?  

Vad är ni bra på jämfört med era konkurrenter? 

 

Hur sker kunskapsutveckling/teoretiskt lärande?  

Styr företaget eller är det upp till de anställda? 

Sker dokumentation, uppföljning? Hur? 

 

Hur sker kompetensutvecklingen i form av spridande av praktiska 

erfarenheter i företaget? 

T ex lärdomar/misslyckande från enskilda projekt? 

Fungerar det effektivt? 
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Påverkar företagsstrukturen lärande? På vilket sätt? 

 

Vad motiverar dig till att dela med dig av din kunskap?  

Finns det något som hämmar kunskapsspridning? 

 

Hur upplever du att samarbetet fungerar mellan arbetskamrater och mellan 

avdelningar? 

 

Känner du av tidsbrist i ditt arbete? Vilka prioriteringar görs i så fall? 

 

Hur skulle du beskriva företagskulturen?  

Finns det ”underkulturer” i olika yrkes-, åldersgrupper? 

 

Hur tror du att arbetsmarknaden (arbetskraften) kommer att förändras under 

den kommande 5- årsperioden och hur tror du att det påverkar ert företag?  

 

Hur tror du att morgondagens kompetensutveckling kommer att se ut?  

Hur kommer kunskap bevaras? Vilka problem finns det? 
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Mentorskap  

 

Vad syftar mentorskapsprogrammet till? 

Vad vill man få ut av det? 

 

Motsvarar mentorskapet dina förväntningar? 

 

Hur har mentorer/adepter valts ut? 

 

Påverkas/utvecklas företagskulturen av mentorskapet? 

På vilket sätt? 

 

Vilka fördelar respektive nackdelar finns med mentorskapet? 

 


