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Kapitel 1: INTRODUKTION

1

1 INTRODUKTION

Avsikten med detta inledande kapitel är i huvudsak att ge läsaren en
bakgrund till det problemområde som vi har valt att fokusera i vår uppsats.
Vi ämnar även skapa förståelse för studiens frågeställning och syfte.
Inledningsvis ges en bakgrundsbeskrivning, därefter introduceras två
centrala begrepp; kunskap och projektbaserade företag, sedan följer
problemformulering och syfte. Kapitlet avslutas med att uppsatsens fortsatta
disposition presenteras.

1.1 Bakgrund
Dagens samhälle präglas av allt större dynamik och krav på ständig innovation
och nytänkande. En påverkande faktor är den snabba utvecklingen av
kommunikations- och informationsteknik, som ökat möjligheterna till
internationalisering och global transparens. (Zahn, Foschiani och Tilebein,
2000) Den ökade globaliseringen leder till att marknader, som tidigare var
geografiskt åtskilda, integreras i ett allt mer komplext ekonomiskt system
(Ohmae, 1989). Kelly (1999) talar om denna utveckling som ”den nya
ekonomin” och Stewart (1999) benämner densamma ”kunskapssamhället”.
Båda dessa uttryck används för att beskriva den övergripande ekonomiska och
samhälleliga struktur, som vi anser börjar anta allt klarare konturer och som
avgränsas allt mer i förhållande till det industriella samhället.

Oberoende av hur detta samhälle benämns, verkar de flesta individer vara
överens om att information och kunskap är två begrepp vars betydelse
ständigt ökar. Stewart (1999) anser att kunskapssamhällets främsta källa till
framgång och välstånd är kunskap och kommunikation snarare än
naturtillgångar och fysisk arbete. Krallmann, Boekhoff och Schönherr (2000)
menar att kunskap kan betraktas som en ny betydande produktionsfaktor
utöver de tre klassiska; råvaror, arbete och kapital. Stewart går så långt att han
hävdar att kunskap är den mest betydelsefulla faktorn och han benämner den
kunskapskapitalet.

Oavsett vad den enskilda individen tycker om denna utveckling så påverkar
den samhället och därigenom såväl individer som företag. Idag efterfrågas
främst individers kunskapskapital, i form av innovationskraft och analytisk
förmåga, vilka hjälper företag att utvecklas samt öka produktivitet och
kostnadseffektivitet. Stewart (1999) talar om detta i termer av
kunskapsintensiva företag. Starbuck (1992, i Blackler, 1995) menar att sådana
företag karaktäriseras av att kunskapen är central i dessa verksamheter och att
det ställs höga krav på medarbetarnas kunskap.
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I kunskapssamhället ställs det krav på ny kompetens, i form av ny kunskap
och nya organisationsformer för att företag ska vara framgångsrika (Stewart,
1999). Under senare tid har det blivit vanligare med projektbaserade företag,
det vill säga att företag arbetar i projektform i mindre eller större
utsträckning. Lindkvist (2000) anser att kunskapsintensiv verksamhet med
fördel kan organiseras på detta sätt. Lindkvist menar även att projekt
underlättar målfokuserat agerande och erfarenhetslärande, vilket är positivt ur
kunskapssynvinkel.

De ovan avhandlade förändringarna anser vi har medfört ett ökat fokus inom
företag på kunskap och projekt. Företag satsar allt mer energi och resurser på
att förstå och förvalta sitt interna kunskapskapital och på att finna bättre sätt
att  utnyttja och vidareutveckla detsamma. Det är i detta sammanhang som det
är intressant att diskutera kunskapsspridning. Kunskapsspridning ska, enligt
Stein (1996) bidra till att den befintliga kunskapsbasen inom företag blir större
och avser primärt att skapa förutsättningar för att ny kunskap ska bildas och
minska beroendet av enskilda individer. Kunskapsbasen avser i detta fall
företags samlade kunskap.

Huvudfokus för föreliggande uppsats är kunskapsspridning. Innan
problemformulering och syfte presenteras, vill vi dock ge läsaren en kort
introduktion till kunskap och projektbaserade företag. Vi anser att förståelse
av dessa två begrepp är väsentlig och i detta kapitel introduceras kunskap på
en generell nivå, begreppet utvecklas sedan i efterföljande kapitel
Referensram, därefter introduceras projektbaserade företag.

1.1.1 En första introduktion till kunskapsbegreppet
Läran om kunskap kallas epistemologi och behandlar frågor om kunskapens
natur, objekt och källor (NE1). Vad kunskap egentligen är, är en omdebatterad
fråga som var aktuell redan i det antika Grekland. Det finns än idag inget
entydigt svar, vilket påvisar hur oerhört mångfasetterat kunskapsbegreppet är.
I detta avsnitt vill vi ge läsaren vår syn på kunskap.

1.1.1.1 Distinktion mellan kunskap, information och kompetens
När det talas om kunskap är det relevant att göra en distinktion mellan
kunskap, information och kompetens. I vardagligt tal används ibland dessa
termer inkonsekvent, vilket kan ge upphov till viss förvirring. Detta avsnitt
syftar därför till att klargöra användningen av dessa tre termerna i vår uppsats.
Inledningsvis behandlas skillnaden mellan information och kunskap samt
därefter den innebörd som i detta fall avses med kompetens.

                                          
1 Nationalencyklopedin
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Machlup (1983, i Nonaka, 1994) menar att information är att betrakta som ett
flöde av meddelanden och utgörs, enligt Kogut och Zander (1992), av fakta,
förslag och påståenden. Kunskap i sin tur skapas genom att flödet av
meddelande organiseras. Davenport och Prusak (1998) anser vidare att
kunskap innefattar alltifrån att ha vetskap om abstrakta fenomen till att besitta
mer praktiskt kunnande, ”know-how”. Kunskap kan även tjäna som verktyg
för att erhålla större sådan, ju mer kunskap individer besitter desto mer kan de
förstå.

Information kan således ses som en grundförutsättning för kunskap, då
Davenport och Prusak (1998) menar att individer sänder och mottager
information, vilken kan tas emot utan att bearbetas. För att information ska
utgöra kunskap krävs dock att den enskilda individen tar till sig och bearbetar
densamma.

Kompetens definieras i SAOL2 som skicklighet alternativt behörighet. I vår
uppsats tilldelas kompetens innebörden kunnande, exempelvis avser uttrycket
”individens kompetens” den kunskap som individen besitter. Individens
kompetens kommer att användas synonymt med individens kunskapskapital.

1.1.1.2 Vår syn på kunskap
Vi anser att kunskap är information som individer bearbetat och tillskrivit en
bestämd mening. Detta meningsskapande sker genom ständig tolkning och
lärande, där ny information interagerar med gammal kunskap i den kontext
individen befinner sig. Kunskap är således inte statiskt utan skapas
kontinuerligt, då individer hela tiden möter ny information och nya
livssituationer.

Vi anser att det inte finns en objektiv verklighet som individer kan ha kunskap
om, utan att kunskap är en skapelse av individers upplevelser. Kunskap är
således individuell och baseras på en blandning av individers
sinneserfarenheter och förnuft. Genom interaktion kan dock gemensamt
meningsskapande ske, vilket kan ligga till grund för en delad kunskapsbas. En
delad kunskapsbas innebär att flera individer besitter kunskap som är
gemensam. Ett sätt att skapa en sådan bas är att organisera sig i form av ett
företag.

I efterföljande kapitel behandlas olika dimensioner av kunskap ur ett teoretiskt
perspektiv, som är intressanta att diskutera i samband med kunskapsspridning.

                                          
2 Svenska akademiens ordlista över svenska språket
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1.1.2 En introduktion till projektbaserade företag
I det här avsnittet behandlas projektbaserade företag, vilket syftar till att skapa
förståelse för de miljöer, i vilken vår studie är genomförd. Först klargörs vad
som avses med projekt och därefter vad som avses med projektbaserade
företag.

Under projekt förstås vanligtvis inte bara plan eller förslag, vilket är ordets
ursprungliga betydelse (NE), utan även implementering (Packendorff, 1995).
Projekt karaktäriseras av dess tidsavgränsning, det vill säga att det har en
bestämd början och ett fastställt slut, och att det är av engångskaraktär.
Projekt anses vidare vara icke standardiserade, framåtsyftande och involvera
stora förändringar. Ett bestående resultat av projektarbete är en produkt eller
ett objekt av mer långsiktig karaktär. (Engwall, 1998) Engwall (1998) menar
att många projekt är komplexa och behöver kompetens från flera olika
områden för att kunna genomföras.

Engwall (1998) talar om det enskilda projektets verksamhet som en
projektorganisation. Projektorganisationen i sin tur består av en eller flera
projektgrupper. Den markanta skillnaden mellan projektorganisation och mer
traditionella företag är att de senare syftar till att vara permanenta, det vill säga
överleva långsiktigt, till skillnad mot projekts temporära, tidbegränsade,
karaktär. Vi anser således att projektbaserade företag skapar temporära
organisationer, inom den permanenta moderorganisationen, för att genomföra
projekt.

Projekt behöver inte vara av en definitiv engångskaraktär, ett genomfört
projekt kan upprepas eller delar av den kunskap som skapats inom projektet
kan återanvändas många gånger. Det är i detta sammanhang som vi anser att
det är intressant att studera kunskapsspridning inom projektbaserade företag.
Vi menar dock inte att projekt som återvinns blir exakta kopior av det tidigare,
då varje nytt projekt måste anpassas till den aktuella situationen.

1.2 Problemformulering
Som tidigare behandlats i bakgrunden betraktas kunskap idag som en viktig
produktionsfaktor. Att förstå och förvalta det interna kunskapskapitalet och
att finna bättre sätt att använda och vidareutveckla detsamma, blir allt
betydelsefullare inom företag. Speciellt betydelsefullt är detta inom
kunskapsintensiva företag, då dessa företag ställer höga krav på de anställdas
kompetens. En förutsättning för att förvalta kunskap inom företag är att
tillämpa kunskapsspridning.
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I litteratur har vi funnit att vikten av kunskapsspridning kan förmedlas genom
organisationskultur. Ett annat sätt att främja kunskapsspridning är att utarbeta
organisatoriska rutiner för detta. Ett tredje sätt att studera kunskapsspridning
är att granska processer för kunskapsöverföring. Få studier ha gjorts för att ge
förståelse för hur dessa variabler samverkar vid kunskapsspridning.

Vår målsättning är således att studera kunskapsspridning utifrån kultur, rutiner
och processer. För att uppnå detta har vi valt att studera kunskapsspridning i
två kunskapsintensiva, projektbaserade företag, Cell Network och Framfab.
Dessa är aktiva på en dynamisk marknad, där förståelse för kunskapsspridning
är väsentlig. Utifrån studier vid dessa företag hoppas vi finna mönster som
kan lyftas fram och granskas på en mer allmängiltig nivå och bidraga till att
öka förståelse för kunskapsspridning, vilket är relevant då många företag idag
är mer eller mindre kunskapsintensiva.

1.3 Syfte
Vi avser att skapa förståelse för kunskapsspridning genom att fokusera på
organisationskultur, organisatoriska rutiner och processer för
kunskapsöverföring inom projektbaserade företag.
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1.4 Disposition

I kapitel 1, Introduktion, presenterades bakgrunden till
problemområdet. Därefter introducerades de centrala
begreppen kunskap och projektbaserade företag. Sedan
följde problemformulering och syfte.

I kapitel 2, Referensram, skapas förståelse för vårt
problemområde genom resonemang kring relevanta teorier
och begrepp. Utifrån ett teoretiskt perspektiv skapas sedan
en terminologi som kan användas för att konkretisera
verkliga fenomen.

I kapitel 3, Metod, motiveras våra metodologiska val, i syfte
att underlätta för läsaren att följa vår färdväg, d.v.s. förstå
det perspektiv ur vilket vi har betraktat det studerade
område. I kapitlet presenteras vår syn på verklighet och
vetenskap, det praktiska genomförandet och
värderingskriterier.

I kapitel 4, Presentation av våra fallföretag, presenteras våra
fallföretag Cell Network och Framfab, i syfte att skapa
förståelse för de sammanhang i vilka studien är genomförd.

I kapitel 5, Empiri, presenteras vårt insamlade material från
våra fallföretag Cell Network och Framfab.

I kapitel 6, Analys, är vår målsättning att besvara den
aktuella frågeställningen utifrån den teoretiska
referensramen.

I kapitel 7, Slutsatser och reflektioner, sammanfattas de
reflektioner som gjorts under arbetets gång och de
slutsatser som vi har kommit fram till.

Introduktion

FIGUR 1: Disposition  

Referens-
ram

Metod

Presentation
av fallföretag

Empiri

Analys

Slutsatser och
reflektioner
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2 REFERENSRAM

För att skapa förståelse för vårt problemområde och förtroende för vår studie
ämnar vi i detta kapitel resonera kring relevanta teorier och begrepp. Utifrån
ett teoretiskt perspektiv skapas en terminologi som kan användas för att
konkretisera verkliga fenomen. Inledningsvis resoneras kring kunskap och
lärande. Därefter behandlas organisationskultur, organisatoriska rutiner
och processer för kunskapsöverföring.

2.1 Kunskap och lärande
Som angavs i introduktionen syftar kunskapsspridning till att öka den
befintliga kunskapsbasen inom företag och avser att skapa förutsättningar för
att ny kunskap ska bildas och minska beroendet av enskilda individer. Många
kunskapsteoretiker anser att kunskap är nära relaterat till lärande (Stein, 1996).
Allee (1997) hävdar att kunskap erhålls genom lärande. Vi delar Allees åsikt,
då kunskap är information som bearbetats och tillskrivits en bestämd mening.
Meningsskapande är, enligt oss, att betrakta som en läroprocess, således blir
det relevant att även inkludera teorier om lärande i vår uppsats. Inledningsvis
behandlas relevanta teorier kring kunskapsbegreppet och därefter introduceras
lärandet.

2.1.1 Kunskap
I föregående kapitel Introduktion introducerades kunskapsbegreppet på en
generell nivå och vår syn på kunskap klargjordes. I detta kapitel anläggs ett
teoretiskt perspektiv på kunskapsbegreppet. Nedan behandlas olika
dimensioner av kunskap som är intressanta att diskutera i samband med
kunskapsspridning.

2.1.1.1 Dimensioner av kunskap
Kunskap kan delas upp i olika dimensioner. Inom epistemologin återfinns en
allmänt vedertagen uppdelning av kunskap i explicit och tyst kunskap.
Uppdelningen gjordes ursprungligen av Polanyi (1966; i Nonaka, 1994).
Blackler (1995) gör en annan uppdelning av kunskap i praktisk (embodied),
kognitiv (embrained), kulturell (encultured), rutinbaserad (embedded), och
kodad (encoded) kunskap3. I detta avsnitt behandlas praktisk och kognitiv, de
                                          
3 Egen översättning av Blacklers (1995) termer.
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övriga tre, kulturell, rutinbaserad, och kodad kunskap, bearbetas under
efterföljande rubrik ”Organisatorisk kunskap”.

Explicit och tyst kunskap
Explicit kunskap syftar, enligt Nonaka (1994), på kunskap som kan
kommuniceras, vilket medför att den kan överföras via formellt och
systematiserat språk. Överföring av sådan kunskap kan exempelvis ske per
telefon, via e-post eller genom olika typer av dokumentation. Den explicita
kunskapen utgör dock bara en liten del av den kunskap som används inom
organisationer. En övervägande del av kunskapen är svår att överföra genom
språket. Polanyi (1966; i Nonaka, 1994) myntade uttrycket; ”We can know
more than we can tell.”, med avseende på tyst kunskap.

Nonaka (1994) menar att tyst kunskap kan delas upp i en teknisk och en
kognitiv del. Den tekniska delen avser kunskap om tillvägagångssätt, vanligtvis
kallad ”know-how”, medan den kognitiva delen omfattar värderingar och
föreställningar som individen har. Tyst kunskap är rotad i handling och är
individ- och situationsberoende, vilket gör att den är svår att kommunicera,
formalisera och därmed även att överföra. (Nonaka, 1994)

Kunskapens överförbarhet
När det talas om kunskapsspridning är det relevant att diskutera kunskapens
överförbarhet, då vi anser att den bör överföras mellan individer för att
spridas. Den explicita kunskapen kan som ovan angivits förmedlas verbalt,
teoretiker har däremot olika syn på den tysta kunskapens överförbarhet.
Kogut och Zander (1992) anser att tyst kunskap framträder först när den
praktiseras och att den bara kan överföras på detta sätt. Nonaka och Takeuchi
(1995) menar emellertid att delar av den tysta kunskapen kan fångas verbalt,
genom användandet av modeller, metaforer, analogier och hypoteser. De delar
av den tysta kunskap som inte kan överföras verbalt, måste dock praktiseras
för att kunna överföras. Vi delar Nonaka och Takeuchis åsikt och återkommer
till deras resonemang under rubriken ”Processer för kunskapsöverföring”.

Praktisk och kognitiv kunskap
Vid överföring av explicit och tyst kunskap kan dessa lagras på individuell
nivå. Om vi återgår till Blacklers (1995) resonemang kring praktisk och
kognitiv kunskap, kan explicit och tyst kunskap anses lagras som praktisk och
kognitiv kunskap hos enskilda individer.

Praktisk kunskap jämställer Blackler (1995) med ”know-how” och den är
individberoende och situationsspecifik. Denna är delvis kommunicerbar och
den del som kan ges uttryck i språket kan utifrån Polanyis termer benämnas
explicit. Praktisk kunskap utgörs dock till största delen av tyst kunskap, då den
till stor del inte går att överföra verbalt. Utifrån Davenport och Prusaks
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resonemang kan denna kunskapstyp anses utgöra mer praktiskt kunnande,
”know-how”.

Kognitiv kunskap bestäms av individers konceptuella och kognitiva4

förmågor. Denna sortens kunskap är av abstrakt natur och behöver inte
upplevas personligen, vilket leder till att den inte är situationsbestämd. Då
individer ofta är omedvetna om sina tankeprocesser är de svåra att klä i ord,
vilket medför att kognitiv kunskap till stor del utgörs av det som av Polanyi
benämns tyst kunskap. Om vi utgår från Davenport och Prusak (1998) kan
denna kunskapstyp anses innefatta vetskap om abstrakta fenomen.

Vi delar Nonaka och Takeuchi (1995) och Stein (1996) åsikt att kunskap
skapas och utvecklas i samspelet mellan individer. De  menar således att det är
individerna som skapar kunskapen inom organisationer. Organisationer kan
därmed inte själva producera kunskap. Även om organisationer inte kan skapa
kunskap menar vi dock i likhet med Davenport och Prusak (1998) att de kan
inneha sådan. Detta till följd av att kunskap kan lagras i organisationer i form
av kultur och rutiner. Kunskap existerar således både på individnivå och på
organisatorisk nivå.

2.1.1.2 Organisatorisk kunskap
Om vi fortsätter med Blacklers resonemang kan organisatorisk kunskap delas
upp i kulturell, rutinbaserad, och kodad kunskap. Nedan beskrivs dessa och
därefter klargörs varför de är intressanta för vår studie.

Kulturell kunskap åsyftar gemensamma värderingar inom organisationer och
är intimt förknippad med socialiseringsprocesser. Skapandet och
upprätthållande av gemensamma värderingar är socialt konstruerade och
öppna för förhandling. Rutinbaserad kunskap syftar på kunskap som
innefattar sociala, tekniska och ekonomiska relationer och mönster. Dessa
relationer och mönster avses mellan teknologier, roller och procedurer. Denna
kunskapstyp utgör handlingsmönster och är svår att förändra. Kodad kunskap
kan bevaras i form av dokumentation och utgörs av innehållet i
dokumentationen. Sådan kunskap kan exempelvis återfinnas i arkiv eller
databaser. (Blackler, 1995)

Vi anser att kulturell kunskap speglas i organisationskulturen, rutinbaserad
kunskap förmedlas via organisatoriska rutiner, och kodad kunskap kan bevaras
i dokumenterad form. Dessa kunskapsdimensioner kan i likhet med praktisk
och kognitiv kunskap förklaras i termer av tyst och explicit och deras

                                          
4 Kognitiva av kognition, som avser de tankefunktioner med vilkas hjälp individen hanterar
information och kunskap. Till de kognitiva funktionerna räknas; perception, minne,
begreppsbildning, resonemang och tolkning (NE).
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överförbarhet följer resonemanget ovan. Både kulturell och rutinbaserad
kunskap utgörs till största delen av tyst kunskap, medan kodad kunskap är
explicit till sin natur. Den kodade kunskapens explicita natur medför att den
kan överföras skriftligt mellan individer eller mellan individ och organisation.
Vi menar att hantering och sammanställning dokumentation bestäms av
kulturell och rutinbaserad kunskap.

Innan organisationskultur, organisatoriska rutiner och processer för
kunskapsöverföring behandlas, vill vi ge läsaren en introduktion till lärande.
Detta med anledning av kunskapsspridning syftar till att öka den befintliga
kunskapsbasen och kunskap erhålls genom lärande.

2.1.2 Lärande
Om vi utgår från ovan förda resonemang om att det är individer som skapar
kunskap inom organisationer, leder detta till att det även är individerna som
står för lärandet. Meningsskapande utgör en läroprocess och Gioia (1986)
definierar meningskapande som:

”…the process whereby people attempt to construct meaningful explanations for situations
and their experiences within those situations.” (Gioia, 1986:61)

Meningskapande innebär således att individer försöker skapa mening av den
information som finns i omvärlden. Till sin hjälp vid denna process har
individer sina lagrade erfarenheter, som formar synen på hur verkligheten är
konstituerad. (Stein, 1996) Individer selekterar, tolkar och omtolkar
kontinuerligt information och för att världen ska upplevas som hanterbar
skapas kognitiva strukturer som kan ge mening åt informationen (Hellgren &
Löwstedt, 1997).

Stein (1996) hävdar vidare att förståelsen vid interaktion underlättas om
individer har liknande kognitiva strukturer, värderingar, vilket kan jämföras
med en gemensam referensram. En referensram i form av gemensamma
värderingar kan därmed underlätta kunskapsspridning då kunskap skapas i
interaktionen mellan individer.

2.1.2.1 Organisatoriskt lärande
Vi har ovan talat om individuella läroprocesser. Enligt kognitionsvetenskap
kan individer lära sig till följd av att de har hjärnor, minnen och förmågan att
tolka information och på så sätt skapa mening. Författare inom området för
organisatoriskt lärande har lånat mycket av kognitionsforskningens
terminologi. Hedberg (1981, i Dodgson, 1993) menar att:

”Although organizational learning occurs through individuals, it would be a mistake to
conclude that organizational learning is nothing but the cumulative result of their members’
learning. Organizations do not have brains, but they have cognitive systems and memories.
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/… / Members come and go, and leadership changes, but organizations’ memories preserve
certain behaviors, mental maps, norms, and values over time.” (Hedberg, 1981, i
Dodgson 1993:382)

Trots att det är individerna inom organisationer som står för lärandet, menar
vi i likhet med Hedberg att organisatoriskt lärande inte är att betrakta som
summan av de enskilda individernas läroprocesser. Vi delar även Hedbergs
åsikt om att organisationer kan ha minnen, trots att de saknar hjärnor. I de
organisatoriska minnena kan värderingar, i form av gemensamma kognitiva
strukturer, och specifika beteenden lagras trots att organisationernas
medlemmar kommer och går. Det organisatoriska minnet är att betrakta som
den del av kunskapsbasen som finns på organisatorisk nivå. Vi menar att
lärande på organisatorisk nivå är att betrakta som förändringar av det
organisatoriska minnet, till följd av individuellt lärande. Vi anser således att vid
organisatoriskt lärande lagras individuell kunskap i det organisatoriska minnet
och blir organisatorisk kunskap i form av kulturell, rutinbaserad och kodad
kunskap.

Enligt Grant (1996) skapar organisationer förutsättningar under vilka individer
kan utveckla och integrera sina olika kunskaper. Även Nonaka och Takeuchi
(1995) anser att organisationer har förmågan att förstärka och ge uttryck för
den kunskap som skapas av individer. Den organisatoriska kontexten skapar
en arena för interaktion mellan explicit och tyst kunskap. Denna interaktion
är, enligt Nonaka och Takeuchi, ett villkor för kunskapsproduktion. Det är i
detta avseende som vi menar att organisationskultur, organisatoriska rutiner
samt processer för kunskapsöverföring har betydelse för hur kunskapen sprids
mellan individer inom projektbaserade företag.

2.2 Kunskapsspridning
I följande avsnitt resoneras kring de tre variablerna; organisationskultur,
organisatoriska rutiner och processer för kunskapsöverföring.

2.2.1 Organisationskultur
Som vi tidigare beskrivit anser vi att kunskap skapas och utvecklas i samspelet
mellan individer. Stein (1996) menar att en gemensam referensram, i form av
gemensamma värderingar, underlättar förståelsen vid interaktionen. Inom
organisationsteorin råder dock ingen enhetlighet om hur kulturbegreppet bör
definieras, men en av de mest vedertagna definitionerna formulerades av
Schein och presenteras på nästa sida:
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”Corporate Culture is a pattern of basic assumptions, invented, discovered, or developed by
a given group, as it learns to cope with its problems of external adaptation and internal
integration, that has worked well enough to be considered valid and, therefore is to be taught
to new members as the correct way to perceive, think and feel in relation to those problems.”
(Schein, 1985:12)

Definitionen betonar betydelsen av gemensamma värderingar, vilka
bestämmer vad som betraktas som acceptabelt respektive icke acceptabelt
handlande inom organisationen.

Schein (1985) delar in kulturer i tre nivåer; grundläggande antaganden,
värderingar och artefakter. De grundläggande antagandena är sådana
antaganden som individer inte reflekterar över och därmed aldrig ifrågasätter.
Individers värderingar bygger på grundläggande antaganden. Den största
skillnaden mellan dessa två är att medan de grundläggande antagandena är
tagna för givna, är individerna medvetna om sina värderingar. Den tredje
nivån artefakter omfattar sådant som utomstående, individer som inte tillhör
organisationen, kan se och uppfatta, vilket kan vara exempelvis; inredning,
klädsel och språkbruk.

De grundläggande antagandena i Scheins uppdelning är praktiskt taget
omöjliga att fånga då de är omedvetna, medan värderingar och artefakter är
enklare att granska. I vår studie behandlas således främst värderingars och
artefakters betydelse för kunskapsspridning.

Smircich (1983a; i Alvesson, 1993) gjorde en idag klassisk distinktion, där
kultur antingen är att betrakta som en metafor (root metaphor) eller som en
variabel. Betraktad som metafor ses organisationer som en kultur i sig själva.
Om kultur däremot ses som en variabel, bland andra variabler, kan den anses
utgöra ett medel för att bringa balans och effektivitet inom organisationer.
Kulturen isoleras således som en enskild variabel, vilken antas ha en kausal
betydelse för synen på handlande inom organisationer. Ur detta perspektiv är
det möjligt att påverka kulturen, genom att skapa gemensamma värderingar
och normer. (Alvesson, 1993) En betydande enighet råder dock bland
organisationsteoretiker om att kultur är trögrörlig och svår att förändra
(Hofstede et al, 1990; i Alvesson och Björkman, 1992).

Vi ser organisationskultur som en variabel, som utgörs av kulturell kunskap
som finns lagrad på organisatorisk nivå. Kultur består av gemensamma
värderingar och normer som bland annat kan visa sig i vänlighet eller
fientlighet, flexibilitet eller stelhet, konkurrens eller samarbete, risksökande
eller riskundvikande, gemenskap eller distans, samt om misstag tillåts eller
undviks inom organisationen (Argyris & Schön, 1996). Vi anser, i likhet med
Stein (1996) att gemensamma värderingar och normer ligger till grund för att
individer ska förstå varandra och påverkar därmed kunskapsspridning inom
organisationen.
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2.2.2 Organisatoriska rutiner
Stein (1996) menar att det inom organisationer kan finnas ”sökrutiner” som
styr insamling av information, ”kontrollrutiner” och ”beslutsrutiner”. Stein
menar vidare att organisatoriska rutiner som fastställande för handling bidrar
till att individer vet hur de ska agera. Nelson & Winter (1982) anser att
organisatoriska rutiner finns lagrade som organisatorisk kunskap i
organisationers minnen.

Stein (1996) anser även att organisatoriska rutiner antingen kan tas för givna,
det vill säga vara omedvetna, eller vara föremål för reflektion och omtolkning
i samspel mellan individer. Den sistnämnda typen av rutiner är att betrakta
som medvetna rutiner. Vidare kan rutiner, enligt Stein (1996), vara frivilliga
eller tvingande. Vid tvingande rutiner kan individiden till exempel utsättas för
sanktioner om de inte följs.

Vi anser att organisatoriska rutiner utgörs av rutinbaserad kunskap som finns
lagrad på organisatorisk nivå. I likhet med Stein gör vi en avgränsning mellan
omedvetna och medvetna rutiner. Omedvetna rutiner är jämförbara med
vanemässigt handlande, medan medvetna rutiner i detta fall avser uttalade
regler och direktiv. Regler och direktiv kan finnas beskrivna i form av
tillvägagångssätt i manualer och dokument. Regler är vidare av tvingande
karaktär, medan direktiv är frivilliga.

2.2.3 Processer för kunskapsöverföring
Nonaka och Takeuchi (1995) och Stein (1996) anser att kunskap skapas och
utvecklas i samspelet mellan individer. Kunskapsproduktion sker i en
kontinuerlig och dynamisk interaktion mellan explicit och tyst kunskap.
Nonaka  (1994) menar att konvertering av dessa två kunskapstyper ger
upphov till fyra olika typer av processer för kunskapsöverföring; socialisering,
externalisering, internalisering och kombination. På nästa sida presenteras en
schematisk bild.



Kapitel 2: REFERENSRAM

14

FIGUR 2: Processer för överföring av tyst och explicit kunskap
(Nonaka, 1994:19; egen översättning)

Dessa processer medför, enligt Nonaka (1994), att explicit och tyst kunskap
kan överföras och därmed spridas mellan individer inom organisationer och
mellan individ och organisation.

Socialisering innebär att tyst kunskap överförs utan att explicitgöras.
Överföring sker främst utan verbal kommunikation, då individer erhåller
kunskap genom observation, imitation och praktiserande. Socialisering kan
främjas genom skapandet av arenor där individer kan interagera utan ord.
Enligt Nonaka och Takeuchi (1995) är projektgrupper en typisk arena för
detta. Inom dessa arbetar individer med olika kunskap tillsammans och lär av
varandra.

Externalisering innebär att tyst kunskap överförs i form av explicita koncept
med hjälp av modeller, metaforer, analogier eller hypoteser. Processen kan
främjas genom dialog och gemensam reflektion. Enligt Nonaka och Takeuchi
(1995) är externaliseringsprocessen avgörande för skapandet av ny kunskap,
detta till följd av att denna process explicitgör tyst kunskap, vilket gör den
enklare att överföra.

Internalisering innebär att explicit kunskap överförs till tyst. Kunskap
internaliseras när socialiserad, externaliserad och kombinerad kunskap
överförs till individers tysta kunskapsbaser i form av kognitiva strukturer eller
tekniskt kunnande, ”know-how” (Nonaka & Takeuchi, 1995). Internalisering
främjas av praktiserande och processen underlättas om den uttrycks i verbal
eller grafisk form. När explicit kunskap övergår till att bli tyst slutar individer
reflektera över den, den blir omedveten.
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Kombination innebär att olika former av explicit kunskap kopplas samman. I
samspelet mellan individer kombineras kunskap genom utbyte av dokument,
möten, telefonsamtal eller e-post. Vid omtolkning av existerande kunskap
genom sortering, tillägg och kategorisering, kan ny explicit kunskap skapas.
Kombination kan främjas genom sammanförandet av existerade kunskap från
olika delar av organisationen.
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3 METOD

Om arbetet med vår uppsats liknas vid en resa, kan den fysiska uppsatsen
sägas vara en skildring av resans gång. Vidare i denna metafor kan
uppsatsens metodkapitel likställas med en beskrivning av gjorda vägval. Det
är viktigt att motivera dessa metodologiska val. Detta i syfte att underlätta
för läsaren att följa vår färdväg, det vill säga förstå det perspektiv ur vilket
vi har betraktat det studerade området. Vi ämnar skapa förtroende och
förståelse för vår studie genom att presentera vår syn på verklighet och
vetenskap, praktiskt genomförande samt kvalitetskriterier; samtidigt som vi
lämnar öppet för läsaren att själv bedöma detta.

3.1 Verklighet och vetenskap
För att skapa förståelse för vår uppsats har vi valt att klargöra vår syn på
verklighet och vetenskap, vad vi avser med verklighet och vad som utmärker
”god” vetenskap. Våra ställningstaganden inom dessa områden är centrala för
vårt vetenskapliga förhållningssätt, vilket ligger till grund för arbetet med
uppsatsen.

3.1.1 Verklighet
Synen på vetenskaplighet och kunskapsproduktion påverkas av individens
verklighetsuppfattning (ontologiska antaganden) och hur individen anses
uppnå kunskap (epistemologiska antaganden). Morgan och Smircich (1980)
placerar dessa antaganden på en fiktiv skala där motpolerna är subjektivitet
respektive objektivitet. Smircich och Stubbart (1985) talar om två perspektiv:
den objektiva och den skapade världsuppfattningen. Företrädare för det
förstnämnda perspektivet hävdar att det finns en objektiv verklighet som
individen kan observera. Förespråkare av det andra perspektivet menar
däremot att individ och verklighet påverkar varandra genom tolkning,
meningskapande och handling.

Vi anser att verkligheten är den kontext i vilken individen existerar och är
delaktig. I denna mening kan verkligheten sägas vara synonymt med
omvärlden. Gustavsson (1998) hävdar att det finns ett mänskligt behov av att
världen ska vara gripbar som gör att individen, medvetet eller omedvetet,
skapar bilder som kan förklara dess beskaffenhet. Dessa världsbilder, vilka vi
likställer med kognitiva strukturer, byggs upp av tidigare erfarenheter och
upplevelser och bestämmer individens uppfattning om världen och om
mänsklighetens roll i densamma (Molander, 1993). Hur verkligheten upplevs
och tolkas är således individberoende. Vi anser att ingen möter världen helt
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förutsättningslöst, utan tolkningsprocessen sker mot bakgrund av en viss
förkunskap, ofta benämnd förförståelse.

Verkligheten är alltså en social konstruktion, i vilken subjektiva tolkningar
förmedlas via språket. Enligt vår uppfattning är det således inte möjligt att
uppnå fullständig objektivitet, då individer kan tillskriva samma händelse olika
mening. I mänsklig interaktion kan dock intersubjektiv mening skapas. När
mening kreeras som är gemensam för flera individer sker en viss grad av
objektifiering. Vi menar därför att vi kan närma oss en delad
verklighetsuppfattning genom att skapa förutsättningar för gemensamma
tolkningar av olika fenomen. Detta försöker vi uppnå i vår uppsats genom att
skapa en terminologi och ge den en innebörd som andra kan ta del av. Vi vill
skapa en koppling mellan teori och praktisk verklighet, genom att med hjälp
av akademisk teoribildning hitta meningsfulla mönster i våra empiriska
uttryck.

3.1.2 Vetenskap
Vetenskap definieras i NE som organiserad kunskap och det vetenskapliga
utövandet som ett systematiskt och metodiskt sätt att inhämta kunskap inom
ett visst område av verkligheten. Vetenskap kan således betraktas i termer av
resultat i form av organiserad kunskap och i termer av metoder.

Vetenskap kan därmed förklaras som samlade kunskaper inom ett avgränsat
område, till exempel företagsekonomi, eller delar av ett område, till exempel
organisationskultur. För att kunskap ska gälla som vetenskaplig, måste den
även vara framtagen efter arbetsmönster som är godtagbara för vetenskaplig
verksamhet. Vid vetenskapligt arbete krävs det att sammanhangen i
informationen bearbetas, att den sammanställs och att den uttrycks i
förståeliga mönster (Patel & Tebelius, 1987). Metoder för vetenskapligt arbete
har som främsta syfte att producera mer tillförlitlig kunskap än den som fås
genom att ”leva och lära”. (Patel & Tebelius, 1987)

Den avgörande skillnaden mellan vardaglig kunskap och vetenskaplig kunskap
är således metoderna för att skapa dessa. Enligt Molander (1998) är därför en
mängd individuella upplevelser, individers sunda förnuft, allmänmänskliga
insikter och traditionella trosföreställningar inte att betrakta som vetenskap.

Det som är karaktäristiskt för den kunskap som framkommer ur vetenskapligt
arbete, vetenskaplig kunskap, är att den formuleras i teorier, modeller och
begrepp (Patel & Tebelius, 1987). En teori kan sägas vara ett system av
påståenden, somliga betraktade som lagar, som förklarar och beskriver
fenomen inom ett visst område på ett enhetligt och sammanhängande sätt
(Molander, 1998). Modeller och begrepp utgör teoriernas byggstenar, där
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modeller är en beskrivning av hur olika begrepp är relaterade till varandra
(Christenson et al, 1998).

Sammanfattningsvis anser vi att allmängiltiga grundläggande föreställningar
om vetenskap har avgörande betydelse för vad som studeras, medan den
enskilde individens syn på verkligheten avgör ur vilket perspektiv detta objekt
eller fenomen kommer att betraktas. Detta får konsekvenser för den kunskap
som skapas.

3.2 Praktiskt genomförande
Vid en studie måste såväl syn på verklighet och vetenskap som praktiskt
genomförande klargöras. I föregående del av detta kapitel presenterade vi vårt
synsätt med avseende på verklighet och vetenskap. I denna del presenteras
inledningsvis våra metodologiska val och därefter redovisas  tillvägagångssätt.

3.2.1 Metodologiska val
Det finns två olika metodologiska angreppssätt inom samhällsvetenskapen,
kvalitativ respektive kvantitativ metod. Indelningen görs med utgångspunkt
från den typ av information som undersöks, mjukdata eller hårddata. (Holme
& Solvang, 1991) Metodvalet är beroende av studiens frågeställning och
huvudsakliga syfte, vilket i sin tur blir avgörande för uppsatsens utformning.
Som framgått tidigare behandlas begreppet kunskapsspridning i vår uppsats.
Kunskap är i sig ett mångfasetterat begrepp, som är näst intill omöjlig att
mäta. Vi har således valt att huvudsakligen använda av kvalitativ metod.

3.2.1.1 Kvalitativ metod
Kvalitativ metod innebär låg formaliseringsgrad och används i första hand i ett
förstående syfte och inte för att pröva generell giltighet. Istället är det centrala
att samla information för att erhålla en djupare förståelse för det undersökta.
Målsättningen är att kunna beskriva den kontext, i vilken det objekt som
undersöks existerar och kännetecknande är närheten till undersöknings-
objektet. Den kvalitativa metoden innebär att det från ett fåtal objekt samlas
in rikhaltig information, för att möjliggöra en fördjupning inom det aktuella
området. (Holme & Solvang, 1991)

Fallstudie
Ett sätt att bedriva kvalitativa studier är att genomföra en fallstudie. Fallstudier
är användbara när fenomenet som ska studeras inte klart går att avskiljas från
sin kontext och anses vara lämpliga för att skapa förståelse av dynamik i
speciella miljöer (Eisenhardt, 1989), där analysvariablerna kan vara multipla
och miljön kan utgöras av ett eller flera fall (Yin, 1993). Ett fall kan vara en
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individ, en organisation eller en situation och studierna är inriktad på
detaljerade och ofta djupgående beskrivningar och analyser (Patel & Tebelius,
1987). Vid fallstudier samlas information vanligtvis in genom en kombination
av intervju, observation och arkivanvändning (Eisenhardt, 1989).

Fallstudien är ”en empirisk undersökning som behandlar ett samtida fenomen i sitt verkliga
sammanhang, där gränserna mellan det studerade fenomenet och dess
sammanhang/omvärld inte är självklart och i vilken flera olika datakällor används.”
(Yin, 1989; i Lundahl och Skärvad, 1999:187)

Utifrån ovanstående resonemang anser vi att vår studie är att betrakta som en
form av komparativ fallstudie. Valet av två fall medför att fallspecifik empiri
kan jämföras och mönster samt olikheter mellan fallen kan analyseras och
tydliggöras. Vilket hade varit omöjligt om studien varit baserad på enbart ett
fall. Kunskapsspridning kan vidare inte avskiljas från sitt sammanhang, då
varje företag utgör en specifik miljö. Detta till följd av att kunskapsspridning
är komplex och situationsberoende, då kunskap i sig är mångfasetterad och
skapas i interaktion mellan individer. Situationsberoendet är en följd av att
företag skapar förutsättningar under vilka individer kan utveckla och integrera
kunskaper.

För att kunna studera kunskapsspridning krävs en terminologi som kan
användas för att konkretisera verkliga fenomen. En sådan terminologi avsågs
skapas i föregående kapitel Referensram. Med utgångspunkt i studier vid Cell
Network och Framfab ämnar vi skapa förståelse för verkliga fenomen genom
att med hjälp av den teoretiska referensramen bearbeta och analysera det
insamlade materialet.

Empirin är i första hand insamlad genom semistrukturerade intervjuer. Dessa
kännetecknas av att respondenten kan påverka intervjuns utformning, då
intervjuaren endast ger tematiska ramar. De relativt fria ramarna ger goda
grunder att uppnå rikhaltig information, vilket ger möjlighet till fördjupning.
(Holme & Solvang, 1991) I samband med intervjuerna har vi även gjort
iakttagelser som komplement till det erhållna intervjumaterialet.

Då kvalitativ information innehåller subjektiva värderingar och tankar, vilka är
svåra att kvantifiera har vi även använt kvantitativ fakta för att konkretisera
våra fallföretagsbeskrivningar. Dessa fakta är inhämtade från respektive
företags årsredovisning och hemsida. Genom att kombinera fakta och
värdeutsagor ämnar vi skapa en helhetsbild av våra fallföretag.

Våra fallföretag Cell Network och Framfab är verksamma inom samma
bransch, IT-branschen, vilket vi valt för att möjliggöra jämförelse och
mönstersökning. Att företagen är aktiva inom samma verksamhetsområde
innebär dock inte att de kan likställas helt. Företagen är två specifika och
unika fall, vilket måste beaktas vid jämförelser. Att det slutliga valet föll på
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dessa två är beroende på access, både vad det gäller geografisk närhet och
villighet att delta i vår studie. Vi har vidare endast studerat ett kontor inom
respektive företag och medvetna om att det kan finnas lokala skillnader mellan
olika kontor. Det är dock inte vår avsikt att belysa sådana eventuella skillnader
i denna uppsats. Företagen presenteras mer utförligt i efterföljande kapitel
Presentation av fallföretag.

3.2.2 Tillvägagångssätt
I detta avsnitt behandlas hur vi gått till väga vid empiriinsamlingen och
därefter behandlas tillvägagångssättet vid bearbetning och analys av den
insamlade empirin.

3.2.2.1 Intervjuerna
Vårt empiriska material är, som tidigare nämnts, främst insamlat genom
intervjuer. Vi har genomfört sammanlagt åtta intervjuer, med fyra anställda på
respektive företag. Intervjuerna varade cirka en timme och genomfördes på
respektive företags kontor. För att erhålla en mer heltäckande bild har vi valt
att intervjua personer med olika befattningar. Vi har intervjuat projektledare
och projektmedarbetare inom både Cell Network och Framfab, därtill har vi
intervjuat en person i chefsposition, på Cell Network en divisionschef och på
Framfab en utvecklingschef.

Valet av respondenter har skett i samråd med våra kontaktpersoner på
respektive fallföretag. Initialt intervjuade vi en individ med en längre tids
erfarenhet inom företaget. Dessa inledande intervjuer syftade till att skapa en
förståelse för företagens organisationsstrukturer och deras verksamheter. Vi
fångade även dessa respondenters syn på projekt, kunskap och
kunskapsspridning.

Då vi framför allt sökt empiriskt material av kvalitativ art, har vi tillämpat
semistrukturerade intervjuer som lämnar utrymme för flexibilitet och
situationsanpassning (Patel & Tebelius, 1987). För att få en god struktur på
intervjuerna, har vi utarbetat två intervjuguider (se Appendix I och Appendix
II) som preciserar de områden som vi har varit intresserade av att få
information om. Inom ramen för dessa områden har svarsutrymmet lämnats
fritt för respondenternas tankar och åsikter. Skillnaden mellan de två
intervjuguiderna är att den första behandlar frågor kring
organisationsstrukturen, medan den andra i stället innehåller frågor om
projektens uppbyggnad. Bortsett från det inledande intervjutillfället vid
respektive fallföretag har vi använt oss av den andra intervjuguiden.

Vi är medvetna om att vi som individer omedvetet har påverkat
respondenterna under intervjuerna, den så kallade intervjueffekten (Eriksson
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& Wiedersheim-Paul, 1999). Vi har även uppmärksammat att respondenterna
kan ha vinklat sina svar och att därför vi måste ta hänsyn till faktorer som kan
ha påverkat svaren. Vi har dock försökt minska denna effekt genom att ha ett
kritiskt förhållningssätt och placera respondenterna i deras miljöer. Det är
även viktigt att skapa en känsla av tillit, genom att lyssna på respondenten och
att denne fritt tillåts uttrycka sina åsikter. För att skapa tillit förutsätts även att
respondenten deltar frivilligt och är informerad om intervjuns verkliga syfte.

Vid intervjuerna har vi båda varit närvarande. En av oss har styrt upplägget,
medan den andra har antagit en mer observerande roll. Vi har även efter
godkännande bandat intervjuerna, vilket har medfört att vi har kunnat
koncentrera oss mer på att lyssna. För att ytterligare undvika misstolkningar i
möjligaste mån har vi kontaktat respondenten för klargörande, om eventuella
oklarheter uppkommit vid bearbetning. De delar av intervjumaterialet och
som används i uppsatsen har även skickats till respektive respondent för
godkännande.

3.2.2.2 Bearbetning och analys
Vi är medvetna om att valet av företag vid fallstudier inte är statistiskt
representativt, detta medför att generaliseringar i statistik mening inte är
möjliga (Christenson et al, 1998). Vi anser ändå att det är möjligt att finna
mönster i vårt empiriska material som kan ha relevans även utanför de
specifika fallen. Vi ämnar genomföra analytiska generaliseringar, vilket innebär
att vi utifrån vår empiri lyfter fram generella mönster som skapar förståelse
genom att förklara komplexa samband. Alvesson och Björkman skriver
tänkvärt:

”Relationen mellan det enskilda fallet och teman av mera generellt intresse handlar såldes
inte om att först i detalj studera det förra och sedan reda ut i vilka avseenden och till vilka
större kategorier […] som resultaten eventuellt kan generaliseras. Snarare blir problemet att
använda sig av begrepp, infallsvinklar, dimensioner och idéer på en abstraktionsnivå, som
höjer sig en bit över den ”platta” empiriska nivån. Men inte så mycket att djupet och
särarten i det empiriska materialet går förlorad. Vad det handlar om är alltså att uppnå en
god avvägning och ett gott pendlande mellan empirisk särart och intressanta tolkningar.”
(Alvesson & Björkman, 1992:16)

En kvalitativ analys kännetecknas, enligt Christenson et al (1998), av ett fokus
på helheten och det undersökta sammanhanget, snarare än på delarna eller de
enskilda orden. Den kvalitativa analysen syftar främst till att finna
mönsterbildande variabler som kan förklara det mesta av innehållet, men även
variationer. Variablerna utgörs i praktiken av konceptuella kategorier och
dessa kan vara begrepp som är centrala i det empiriska materialet eller hämtas
från teorin. Våra variabler identifierades vid teoretiska studier.

Christenson et al (1998) anser även att den kvalitativa analysen är processuell,
vilket innebär att insamling, bearbetning och analys av information sker
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parallellt. Inledningsvis överväger insamlingsarbetet, men i takt med att
studien fortlöper tar bearbetnings- och analysarbetet överhand. Analysarbetet
utgår från tre överlappande processer: reduktion, strukturering och
visualisering. Detta innebär att materialet först reduceras för att bli hanterbart.
Därefter struktureras materialet för att skapa mönster som sedan görs
tillgängliga genom visualisering.

I vårt uppsatsarbete har vi reducerat vårt empiriska material för att det ska bli
överskådligt och försökt göra det gripbart genom att strukturera materialet i
utkristalliserade mönster. De utkristalliserade mönstren har framkommit
genom en iterativ process, det vill säga genom ett växelspel mellan teori och
empiri där de båda delarna har påverkat varandra. Bearbetningen har skett i
flera olika steg. De mönster som lyfts fram belyses ur ett teoretiskt perspektiv,
vilket syftar till att skapa förståelse för empirin. Detta presenteras i kapitel 6:
Analys.

3.3 Kvalitetskriterier
Föreställningar om kvalitet i vetenskapliga arbeten är fundamentala, då dessa
påverkar vad som anses vara bra eller dålig forskning. Larsson (1994) har
föreslagit några kriterier för bedömning av kvalitativa studier och vi kommer
att resonera kring de kriterier som vi finner relevanta för vår uppsats;
perspektivmedvetenhet, resultataspekter och trovärdighet5.

3.3.1 Perspektivmedvetenhet
Som vi skrev tidigare i avsnittet om verklighet anser vi att  tolkningsprocess
alltid sker mot bakgrund av en viss förförståelse. Denna förförståelse är
individuell och kan sägas utgöra ett perspektiv ur vilket tolkningar görs. Vi är
medvetna om att vår förförståelse påverkat oss i vårt uppsatsarbete och att
klargöra sitt perspektiv är, enligt Larsson (1994), viktigt för att göra uppsatsen
tillgänglig för kritisk granskning. Klargörelse syftar även till att ge läsaren en
möjlighet att förstå gjorda tolkningar och därigenom öka förståelse för
uppnått resultat.

En faktor som har haft inverkan på vårt uppsatsarbete är det faktum att vi är
skolade linköpingsekonomer. Under de fyra och ett halvt år som vi har
spenderat vid Linköpings universitet har vi erhållit grundläggande kunskaper
inom ekonomi och har fördjupat oss inom vissa områden. Universitetet har

                                          
5 Resultataspekter avser de kriterier som Larsson (1994) benämner innebördsrikedom, struktur
och teoritillskott. Trovärdighet avser de kriterier som Larsson (1994) benämner heuristiskt värde
och pragmatiskt värde.
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medvetet skolat oss till ett kritisk förhållningssätt och även påverkat vår syn på
vetenskap och metodik. Den akademiska kulturen vid filosofiska fakulteten
och främst Ekonomiska Institutionen vid Linköpings universitet har varit en
betydelsefull faktor i detta sammanhang.

Vi påverkas även av det faktum att vi har större teoretisk än praktisk
erfarenhet. Vår förförståelse inom området för kunskapsspridning och
betydelsefulla variabler för densamma grundar sig således främst på
litteraturstudier. När det gäller förförståelsen av våra fallföretag skapade vi oss
en grundläggande uppfattning för att underlätta förståelsen vid mötena med
våra respondenter. Denna förförståelse skapades dels genom att studera
respektive företags årsredovisning och hemsida, dels genom diskussioner med
vänner som är aktiva inom branschen.

3.3.2 Resultataspekter
En resultataspekt som Larsson (1994) talar om är innebördsrikedom, vilket
innebär att en beskrivning bör vara omfattande och detaljrik för att kunna
förstås. Firestone (i Larsson, 1994) anser att nyttan med fallstudier ligger i att
någon, i detta fall läsaren, som tar del av den och sedan brukar den i egna
sammanhang. Detta förutsätter att läsaren har tillgång till en rik beskrivning av
de studerade fallen, så att bedömning kan göras huruvida den egna situationen
liknar den beskrivna. Vi ämnar därför ge detaljerade beskrivningar av våra
fallföretag.

Vi är medvetna om det faktum att vi inte har kunnat observera den dagliga
verksamheten, medför att vi får göra vissa avkall på den djupgående aspekten.
Denna begränsning är ett resultat av att vi tyvärr inte har haft möjlighet att
tillbringa någon längre tid i respektive företagen. I analysen kan vi därmed
endast referera till de svar som våra respondenter har givit och de iakttagelser
som vi har gjort i samband med intervjutillfällena. Denna information har
kompletterats med information inhämtad från respektive företags
årsredovisning och hemsidor. Detta innebär att vår insamlade empiri till
största delen består av information som antingen är uttryckt i skrift eller
verbal kommunikation. Vår empiri speglar därför mestadels medveten
information som kan uttryckas i ord.

Det finns således omedveten information som det har inte varit möjligt att
fånga det genom enbart intervjuer. Detta till följd av att individer har svårt att
klä tankar och handlingar som inte reflekteras över i ord. I rådande situation
har vi varit hänvisade till att läsa mellan raderna. Fokuseringen på medvetna
uttryck för kultur och rutiner är således en produkt av den begränsade tid och
access som vi har haft i förhållande till våra fallföretag.
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Larsson menar vidare att som motpol till innebördsrikedom kan kravet att
resultaten ska ha en god struktur ställas. Struktur innebär strävan efter att
skapa överskådlighet och reduktion av komplexitet. I detta sammanhang
används ofta metaforen om tankens ekonomi, vilken innebär att den största
möjliga enkelheten är normgivande. Vi ämnar uppfylla strukturkravet genom
att skapa en röd tråd genom uppsatsen och ge klara läsanvisningar.

En tredje resultataspekt som Larsson diskuterar är teoritillskott. Teori används
i detta sammanhang i betydelsen: att finna mönster eller centrala drag i rådata
(Larsson, 1994:175). Det krävs en tolkning av informationen som lyfter fram
det som är generellt i den. De framlyfta mönstren bör sedan placeras in i det
teoretiska landskapet. Den figur (se figur 6) som kommer att presenteras, i
kapitel 7: Slutsatser och reflektioner, syftar till att illustrera kopplingen mellan
vårt empiriska material och referensramen.

3.3.3 Trovärdighet
En annan viktig faktor vid värdering av vår uppsats är trovärdighet. Vid
kvalitativa analyser är ett systematiskt arbetssätt och öppenhet avgörande för
studiens trovärdighet. (Christenson et al, 1998) Vi avser att skapa förtroende
för vår uppsats genom att tydliggöra och motivera gjorda val, så att läsaren
själv kan ta ställning. Vi redovisar även vårt tillvägagångssätt.

Larsson (1994) talar bland annat om trovärdighet i termer av heuristiskt och
pragmatiskt värde. Det heuristiska värdet innebär att en lyckad analys
resulterar i ett nytt sätt att se på verkligheten. Vidare ställer en lyckad
gestaltning krav på retoriska kvaliteter. Det pragmatiska värdet innebär att
läsaren ges möjlighet att bedöma i vilken omfattning uppnådda resultat är
överförbara till andra fall. Genom att fokusera på de tre olika variablerna,
organisationskultur; organisatoriska rutiner och processer för kunskaps-
överföring, vill vi skapa förståelse för dessa variablers betydelse för
kunskapsspridning. Vår studies pragmatiska värde ligger i att det är viktigt
även för individer inom andra företag än våra fallföretag att ha förståelse
detta.



Kapitel 3: METOD

26



Kapitel 4: PRESENTATION AV FALLFÖRETAG

27

4 PRESENTATION AV FALLFÖRETAG

I detta kapitel presenteras våra fallföretag Cell Network och Framfab, i syfte
att skapa förståelse för de miljöer i vilka studien är genomförd. Inledningsvis
introduceras företaget i sin helhet, därefter beskrivs det lokala kontoret i
Linköping och avslutningsvis behandlas hur projekt bedrivs.

4.1 Cell Network
Cell Network6 bildades 1999 genom ett samgående mellan de svenska
företagen Cell Consulting Group och Linné Group samt norska New Media
Science. Under år 2000 gick Cell Network samman med Mandator, ett företag
som grundades under 80-talet av Ångpanneföreningen för att arbeta med
datakonsultering. Cell Network är verksamma i 13 länder och har cirka 2.100
anställda på 45 kontor7.

Cell Networks verksamhet är huvudsakligen projektbaserad, men även
resurskonsultering bedrivs. Företaget är uppdelat i divisioner och inom dessa
talas det om celler. En cell kan ses som en administrativ enhet med 15 till 20
medarbetare. Varje cell ska bestå av managementkonsulter, designers och IT-
tekniker. Cellerna har även cellchefer som ansvarar för personaladminis-
trationen. Inom ett kontor kan det finnas flera celler. Projektgrupper inom
företaget kan sätts sammans av medarbetare från olika celler, beroende på
vilken kompetens projektuppdraget kräver.

Cell Networks kunder kan delas in i två kategorier. Den ena kundkategorin är
internationella företag med väl inarbetade varumärken. Den andra kategorin är
nystartade företag som gör affärer via Internet, vanligen kallade e-
handelsföretag eller .com-företag. Företaget säger sig kunna erbjuda sina
kunder konsulttjänster inom hela affärsutvecklingsprocessen, allt från analys
och formulering av strategier till utveckling och konstruktion av system för
hela logistikkedjan.

                                          
6 Om inget annat anges är informationen under denna och efterföljade rubrik ”Cell Network i
Linköping” baserat på information från Cell Networks Årsredovisning 1999. I övrigt vill vi
uppmärksamma läseren på tre saker: 1) När namnet Cell Network används i detta och
efterföljande kapitel avses hela företaget. 2) När termen företag används avses hela Cell
Network, medan termen kontor avser det lokala kontoret i Linköping. 3) Med termen anställda
avses samtliga individer på kontoret, medan termen medarbetare avser individer inom
projektgrupper, det vill säga projektmedarbetare.
7 Källa: www.cellnetwork.se
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Cell Networks affärsidé är att: ”hjälpa sina uppdragsgivare att anpassa deras
affärer till den digitala världen och den nya ekonomin”. Företagets vision är att:
”bli världens ledande konsultföretag när det gäller affärsutveckling och tekniska
lösningar anpassade till Internet och andra interaktiva media i frontlinjen som
digital-TV och mobilt Internet”

Eller som divisionschefen i Linköping uttrycker det:
”Fokuseringen är rätt mycket mot den nya ekonomin, e-handel, telekom, och att inom dessa
områden jobba med projektåtaganden.” (Divisionschef)

4.1.1 Cell Network i Linköping
Cell Network i Linköping tillhör division Öst och divisionschefen är placerad
här. Kontoret i sin nuvarande utformning är drygt ett halvår gammalt. Dagens
kontor bildades i och med sammanslagningen mellan Cell Network och
Mandator. Innan sammanslagningen hade Cell Network sex anställda i
Linköping och Mandator 43. Företagen blev genom sammanslagningen Cell
Network och huserar i Mandatorkontorets gamla lokaler. De två företagen har
olika bakgrund, vilket har betonats upprepade gånger.

”Mandator hade en väldigt lång och stabil bakgrund, medan gamla Cell var mera
uppkomlingarna i och med IT-hysterin som drog igång för några år sedan. Internetkonsulter
som de kallar sig.” (Resurskonsult)

Kontoret är uppdelat på tre celler och varje cell består av
managementkonsulter, designers och IT-tekniker. Därutöver finns en säljare
och en ekonom på kontoret. Dessa tre personer tjänar som stödfunktion till
cellerna. Linköpingkontorets struktur illustreras nedan, så som en av de
anställda som vi har intervjuat beskriver den.

FIGUR 3: Strukturen på Cell Networks kontor i Linköping
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De anställda i Linköping ska kunna arbeta både som resurskonsulenter ute på
andra företag och i projekt som företaget driver själva. På kontoret finns inga
ambitioner att helt övergå till projektarbete, utan en viss del resurskonsultering
ska finnas kvar. De önskar heller inte ha hundra procents beläggning, utan det
poängteras att det ska finnas visst utrymme för personlig utveckling.

”Vi eftersträvar inte 100% beläggning, utan en nivå som gör att de anställda mår bra och
har tid för personlig utveckling. Det är viktigt att det finns ett visst utrymme i
organisationen.” (Projektledare)

Det är kunskapen inom företaget och medarbetarnas trevliga sätt som anses
medföra att Cell Network skiljer sig från sina konkurrenter.

”Gamla Mandator, eller numera Cell, har alltid haft en uttalad målsättning att det ska vara
trevligt att jobba här. Man lägger stor vikt vid det när man rekryterar. Minst lika stor vikt
vid att de ska passa in socialt, som att de ska vara kompetenta. Och jag tror att kunderna
märker att vi är ganska lätta att ha och göra med och att vi är trevliga. Framförallt att vi är
bra att jobba med.” (Projektmedarbetare)

Synen på kunskap som resurs inom kontoret, är att den är den viktigaste
tillgången inom Cell Network. Den viktigaste kunskapen finns hos
individerna, men det finns även viss kunskap hos organisationen.

”Det är ju liksom det vi har. Kunskapen är ju den enda tillgången av något värde som Cell
Network har egentligen. Kunskapen finns nog mest hos individen, men det finns viss kunskap
i organisationen också, i form av koncept och produkter och processer och beskrivningar
och sådana grejer. Men ändå skulle man vilja påstå att den viktigaste kunskapen finns nog i
huvudet på personalen.” (Projektmedarbetare)

Det betonas även att kunskapen är deras levebörd, det är den de säljer.

4.1.1.1 Projekt
I Linköping bedrivs projekt både ute hos kund och inhouse. Inhouse innebär
att projekten bedrivs inom det egna kontorets väggar och andelen sådana
projekt är störst. Även resurskonsulter kan arbeta i projekt, men dessa drivs i
så fall av kunden och ligger utanför vår studie. Det råder stor variation i
projektens storlek och tidslängd och de anställda som vi har intervjuat har
svårt att definiera ett ”typiskt” projekt. Projektgrupperna engagerar i regel
mellan en till tio individer. De kortaste projekten kan vara några veckor,
medan de längre kan vara flera år.

Projektgrupperna sammansätts efter det aktuella projektuppdragets
kompetensbehov, baserat på kundens önskemål.

”Alla har programmeringskunskap, man kan systemering, man kan databaser. Sedan är det
naturligtvis helt beroende på problemet, vilken kompetens som kommer att efterfrågas. Är
det ett webbgränssnitt så behöver man webbfolk, är det säkerhetsbitar så behövs kanske
personal från vår Networks-avdelning.” (Projektledare)
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Antalet projektledare varierar, i en av cellerna som vi har varit i kontakt med,
varierar antalet mellan två och fyra. Hur många projektledare det finns beror
på beläggningen. Varje projektledare kan ha flera projekt igång samtidigt,
beroende på projektens storlek och komplexitet.

”Det är väldig dynamiskt. Du gör en fas i ett projekt, sedan när den är klar kan du gå till
något annat projekt. Sedan kommer samma kund tillbaka igen och beställer och då blir du
åter projektledare för det nya projektet. Man är inte renodlad projektledare, utan
projektledare det är en egenskap hos några.” (Projektledare)

Koordinering mellan projekt sköts av säljarna och de sköter även den
inledande kontakt med kunder, samt väljer ut potentiella medarbetare till
projektgrupperna. De utvalda individerna avgör sedan om de har tid med fler
projekt just då eller om eventuellt hjälp från andra kontor ska begäras.
Projektmedarbetarna kan vidare vara engagerade i  flera projekt samtidigt,
vilket ses som en fördel.

”Där har vi också några av fördelarna med Cell. Som vi sitter behöver man inte vara uthyrd
enbart till ett projekt, utan man kan få jobba med flera projekt samtidigt.” (Projektledare)



Kapitel 4: PRESENTATION AV FALLFÖRETAG

31

4.2 Framfab
Framfab8 grundades 1995 av Jonas Birgersson, som då fick i uppdrag att
utveckla delar av Telias Internetportal passagen.se. Företagets historia
karaktäriseras av en mängd förvärv och samgående med andra Internetbolag.
Två stora sammanslagningar är den med svenska Netsolutions 1999 och den
med det danska Guide Konsult AB 2000. Framfab har 2 980 anställda på
kontor fördelade i Europa och USA9.

Framfabs verksamhet är projektbaserad och företaget är uppdelat i regioner.
Regionerna bygger i sin tur på ett nätverk av celler10. En cell likställas med ett
kontor och får ha maximalt 50 anställda. Tanken bakom dessa är ett försök att
kombinera det bästa hos det ”lilla” och det ”stora” företaget. Alla kontor ska
bestå av de tre kompetensområden: Affärsutveckling, Kommunika-
tion/Design och Teknik. De anställa på varje kontor är uppdelade på dessa tre
områden. Anledningen till detta är innovation anses uppstå i samspelet mellan
dessa tre cirklar, vilket sker när de anställda delas in i projektgrupper.
Kontoren ska vara självständiga i den mån det är möjligt.

Framfab delar in sina kunder i tre olika företagskategorier. De tre kategorierna
är respiratorer, hybrider och kuvöser. Respiratorerna är tillverkande
industriföretag. Hybriderna är företag som delvis jobbar inom den
traditionella ekonomin och delvis inom den nya nätverksekonomin. Ett
exempel är försäljning av CD-skivor via Internet, där försäljningen bedrivs i
den nya ekonomin medan produkten tillhör den gamla. Den sista kategorin,
kuvöser, är företag som är helt anpassade till den nya ekonomins
förutsättningar. Företaget säger sig kunna erbjuda sina kunder
helhetslösningar genom att vara ett kombinerat managementkonsult-,
kommunikations- och traditionellt IT-företag.

Framfabs affärsidé är att: ”genom strategisk rådgivning och digitala tjänster
stärka kundens konkurrenskraft och att därigenom bidra till utvecklingen av
nätverksekonomin”. Företagets vision är att: ”vara en spjutspets in i
                                          
8 Om inget annat anges är informationen under denna och efterföljande rubrik ”Framfab i
Linköping” baserad på Framfabs Årsredovisning 1999. I övrigt vill vi uppmärksamma läsaren på
två saker: 1) När namnet Framfab används i detta och efterföljande kapitel avses hela företaget.
2) När termen företag används avses hela Framfab, medan termen kontor avser det lokala
kontor i Linköping som vi har besökt. 3) Med termen anställda avses samtliga individer på
kontoret, medan termen medarbetare avser individer inom projektgrupper, det vill säga
projektmedarbetare.
9 Källa: www.framfab.se
10 För att undvika den förvirring som skulle kunna uppstå mellan Framfabs celler och
användningen av samma ord inom Cell Network kommer vi fortsättningsvis att benämna
Framfabs celler kontor.
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nätverkssamhället, genom att vara det snabbaste och mest innovativa
Internetkonsultföretaget i världen”.

Eller som utvecklingschefen i Linköping uttrycker det:
”…att hjälpa alla traditionella företag som vill bli bättre med hjälp av Internet. Det kan vara
att kapa kostnader, öka intäkter, stärka varumärken, lansera produkter. Vad det nu än kan
vara, med hjälp av Internet ska de bli starkare och bättre.” (Utvecklingschef)

4.2.1 Framfab i Linköping
Framfab har två kontor i Linköping som tillhör Region Öst. Bakgrunden till
detta är att ett av kontoren tidigare tillhörde Guide. Kontoren är tänkta att
agera som två skilda sådana, men visst samarbete mellan dem förekommer. Vi
har studerat kontoret på St. Larsgatan 42, som bildades hösten 1999. Från
början var det tänkt att kontoret skulle öppnats i Netsolutions regi, men innan
öppnandet skedde sammanslagningen mellan Framfab och Netsolutions.

Majoriteten av de anställda på kontoret är fördelade inom de tre
kompetensområdena: Affärsutveckling, Kommunikation/Design och Teknik.
Inom Affärsutvecklig arbetar kundansvariga; inom Kommunikation/Design
arbetar informationsarkitekter och grafiska formgivare; och inom Teknik
arbetar systemarkitekter, systemutvecklare och presentationsprogrammerare.
Kompetensområden illustreras av tre cirklar, benämnda kompetensringar.
Runt dessa finns projektledningen som håller ihop de olika områdena.
Utanför de tre kompetensområdena finns en platschef, en utvecklingschef
och två systemadministratörer.

Platschefen ansvarar för verksamhet och resultat samt relationer med
företagsledning, regionledning och andra kontor. Medan platschefen fokuserar
utåt mot kund, fokuserar utvecklingschefen inåt, vilket innebär ansvar för
allting som händer på kontoret. Utvecklingschefen ansvarar även för
rekrytering och projektplanering. Systemadministratörerna är ansvariga för
kontorets interna system. Dessa fyra personer utgör en stödfunktion, vars
uppgift är att serva projekten och se till att allt flyter samt att det finns
uppdrag. Därutöver finns en ekonom på kontoret, som sköter kontering och
fakturering. Det studerade kontorets struktur illustreras nästa sida, så som de
anställda som vi har intervjuat beskriver den med utgångspunkt från den
modell som beskrivs i Framfabs Årsredovisning 1999.
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FIGUR 4: Strukturen på Framfabs ena kontor i Linköping

Möjligheten att erbjuda sina kunder helhetslösningar, anses medföra att
Framfab skiljer sig från sina konkurrenter, vilket varje kontor ska kunna
erbjuda.

”Varje kontor, varje cell som vi kallar det för, består av en reklambyrå, managementbyrå
och ett IT-företag. Det är det som är det unika. Vi har allting under samma tak. Vi behöver
inte hyra in underkonsulter när vi ska hjälpa en kund med en helhetslösning. Det enda vi inte
gör själva här på kontoret är att drifta kundens lösning, se till att den funkar och snurrar.
Utan det gör ett annat bolag inom Framfab som heter Driftbolaget. Men det unika är
egentligen att vi har allting under samma tak.” (Utvecklingschef)

Synen på kunskap som resurs inom kontoret är att Framfab är ett
kunskapsföretag och att den viktigaste kunskapen finns hos individerna.

”Vi ser ju att det är ett kunskapsföretag. När alla går hem efter dagen och det är tomt här i
huset, då är det ju datorerna och stolarna och lite annat som kostar, däremot när alla är
här, det är då den verkliga rikedomen finns.” (Projektledare)

Det betonas att ett sätt att få de anställa att inse att de har erhållit ny kunskap
är att få dem att reflektera över att de har lärt sig något.

”Ofta räcker det med att få en person att förstå att han har lärt sig någonting, för att man
lär sig grejer hela tiden. Om man inte stannar upp och reflekterar över att man har lärt sig
något, då har man inte märkt att man har lärt sig något, utan då bara ramlar det in.”
(Projektledare, Framfab)

Det uttrycks dock en önskan om att mer kunskap ska finns mer på
organisatorisk nivå, för att bli mindre beroende av enskilda individer.
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”Den [kunskapen] borde finnas mer hos organisationen, det blir mer och mer så. Men idag
jag tror att vi är väldigt beroende av individen. Det finns nyckelpersoner på ett kontor, som
kanske är tio nyckelpersoner att det svider mer om någon av dem slutar.” (Utvecklingschef)

4.2.1.1 Projekt
Framfabs verksamhet, på det kontor som vi har besökt, bedrivs i projekt och i
regel bara inhouse, vilket innebär att projekten drivs på det egna kontoret.
Utvecklingschefen och projektledarna bestämmer gemensamt projekt-
gruppernas sammansättning. Vid tillsättandet av projektmedarbetare, vilket
sker varannan vecka, ges projekt förtur som är i speciellt behov av en viss
kompetens. Utvecklingschefen ansvarar sedan för att ha översikt över de
anställda och se till att alla är sysselsatta.

Projektgrupperna sätts samman efter projektuppdragens kompetensbehov,
baserat på kundens önskemål. I en projektgrupp ska det dock normalt finnas
en projektledare, mellan två till fem tekniker i form av presentations-
programmerare och systemtutvecklare, det måste även finnas en
informationsarkitekt eller grafisk formgivare från kommunikationsområdet.
Det är viktigt att projektgrupperna är sammansatta av medarbetare från alla
kompetensområden och vikten av balans mellan dessa betonas.

”Om vi bara hade en creative director, då har man det häftigaste utseende på sajten, men
det går inte att klicka någonstans. Tvärtom hade man bara tekniken med sig, blir det en
kanonlösning bakom, men ingen fattar hur man ska använda eländet.” (Projektledare)

Den inledande kundkontakten och försäljning av projekt sköts av de
kundansvariga, som när affären sedan är klar lämnar över ansvaret till en
projektledare. På kontoret finns fyra projektledare. Varje projektledare kan ha
flera projekt igång samtidigt. Hur många projekt som respektive projektledare
driver simultant är dels beroende på projektens storlek och dels en individuell
fråga. Det är viktigt att varken projekten eller projektledaren som person blir
lidande.

”En projektledare ska kunna ha upp till två, tre kanske fyra projekt samtidigt. Allt beror på
hur stora de är. Har man ett jätteprojekt då mäktar man inte med så mycket mer och då kan
det vara så att man bara har det och någon annan har fyra små. Sedan är det lite upp till
person till person hur mycket man kan ha i huvudet samtidigt utan att man själv eller
projekten blir lidande.” (Projektledare)

Det råder stor variation mellan projekten och respondenterna har svårt att
definiera ett ”typiskt” projekt. Ett genomsnittligt projekt engagerar mellan
fem till tjugo personer på lokalnivå och uppskattas pågå en till två månader,
maximalt upp till ett år. Det förekommer dock både mindre projekt samt
större satsningar, som genomförs gemensamt av flera kontor. En gemensam
nämnare för de flesta projekt är att de består av både en designuppgift samt
utarbetandet av en teknisk lösning.
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Projektmedarbetarna ska helst bara vara aktiva i ett projekt åt gången. Det
förekommer dock att de är involverade i flera projekt samtidigt, men det
försöks undvikas till fördel för större fokusering.

”Det är oftast ett litet igångsättningsmotstånd…en liten kulle att komma över och sen går det
snabbt. Har man då för många såna igångsättningsmotstånd samtidigt lönar det sig i regel
inte. Jag tror att det är bättre att man gör det ena först i två veckor och sedan det andra i två
veckor än att göra båda grejerna och det tar fem eller sex veckor sammanlagt.”
(Projektledare)

Projektens sammansättning varierar över tiden. Företaget strävar efter att
samma personer ska vara med genom hela projekt, men det förekommer att
medarbetare går in som ”experter” under en kortare period. Vid
projektavslutningen samlas dock alla som har varit aktiva inom projektet.

”Att få vara med från början till slut är viktigt och det är psykologiskt viktigt att verkligen få
avsluta någonting, kanske gå ut och käka middag efter och fira lite.” (Projektledare)
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4.3 Översikt av fallföretag

Cell Network Framfab

Verksamhet Bedriver både projekt och
resurskonsultering. Projekt
drivs både inhouse och hos
kunden.

Bedriver enbart projekt
inhouse.

Indelning av
anställda

Uppdelade i tre celler som
består av management-
konsulter, designers och IT-
tekniker.

Uppdelade på tre
kompetensområden:
Affärsutveckling, Teknik och
Kommunikation/Design.

Kontor Startades i Cell Networks regi
under våren 2000, var tidigare
ett Mandatorkontor. Har idag
49 anställda.

Startades hösten 1999 och har
idag 52 anställda.

Syn på kunskap i
företaget

Medarbetarna anser att
kunskap är Cell Networks
viktigaste tillgång. Det betonas
att man lever på sin kunskap.
Kunskapen anses finnas mest
hos individen men även inom
företaget.

Medarbetarna ser sig som ett
kunskapsföretag och den
viktigaste kunskapen anses
finnas hos individen. Det
uttrycks dock en strävan att
överföra mer till
organisationen.

Projekt Varierande. Projekten
engagerar i regel färre
individer, men pågår längre än
inom Framfab.

Varierande. Projekten
engagerar i regel fler individer,
men pågår under kortare tid
än inom Cell Network.
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5 EMPIRI

Utifrån studier vid våra fallföretag ämnar vi skapa en bild av hur kunskap
sprids inom företag. I detta kapitel presenteras vårt insamlade empiri. Först
behandlas organisationskultur, därefter organisatoriska rutiner och sist
processer för kunskapsöverföring.

5.1 Cell Network

5.1.1 Organisationskultur
Cell Network i Linköping är lokaliserat på St. Larsgatan, med utsikt över
järnvägsstationen. Kontoret är uppdelat på två våningar, vilka sammanbinds
genom det för huset gemensamma trapphuset. Lokalerna kan karaktäriseras
som traditionella kontorslokaler, där många har egna rum. De anställda har
varierande klädsel och det är lugnt och stilla, när vi besöker dem. På väggarna
hänger modern konst och i ett hörn i konferensrummet finner vi en tavla med
följande budskap:

”Vi gör det omöjliga möjligt”

De anställda vi har intervjuat betonar vid flera tillfällen att Cell Network ska
vara ett stort företag med stora resurser, som ändock ska följa den lokala
marknaden och kännas som ett litet företag.

”Vi har ju haft som ledstjärna hela tiden att det ska vara det stora företagets fördelar, men
att vi ska vara lokala samtidigt. Lokal närvaro, känna alla kunder väl och så vidare. ”
(Projektmedarbetare)

Kontoret är påverkat av Mandator. De anställda har vag uppfattning om vad
som gör Cell Network unikt och de flesta refererar till gamla Mandators
ledord, som var fokuserade på att ”alltid göra rätt för sig”.

”En värdering är att vi alltid ska göra rätt för oss. Ställa upp för kund och personal. Vara
ödmjuka.” (Divisionschef)

Även om Cell Network anses likna gamla Mandator har det skett
förändringar. Ny kompetens har kommit till, speciellt med tanke på design.
Vikten av strategitänkande har även tydliggjorts, vilket har bidragit till nya
tankebanor.

”Vi har breddat vår kompetens och tänker i nya banor. Men just när det gäller värderingar
är det rätt mycket Mandator.” (Divisionschef)
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Något som poängteras som positivt speciellt för kontoret är den goda
stämningen och inställningen till fördelning mellan arbete och fritid.

”Framför allt den lättsamma och avspända attityden, den inställning det finns till fördelning
mellan jobb och sociala aktiviteter. Vissa mäter ju framgång i hur många övertidstimmar
man jobbar. Det gör man inte på Cell Network.” (Resurskonsult)

Det finns sociala aktiviteter av mer informellt slag som återkommer
regelbundet. De anställda träffas på puben en gång i veckan. Dessutom äter de
lunch tillsammans första måndagen i varje månad. Dessa aktiviteter syftar
främst till att  lära känna varandra och skapa gemenskap, som divisionschefen
säger i syfte:

”… för att få det här lite mer informella att träffas och prata både jobb och fritid.”
(Divisionschef)

Det framkommer att dessa träffar inte är något som gärna missas. Andra
sociala aktiviteter är gemensamma resor, vilka brukar genomföras en gång i
kvartalet på lokal nivå och en gång per år träffas alla anställda inom Cell
Network.

5.1.2 Organisatoriska rutiner
Inom Cell Network finns ett verksamhetssystem (VSYS) med information
över riktlinjer om arbetsprocesser i projekt. Informationen behandlar
projektprocessen, från försäljning till avslut, samt hur projektarbetet ska
dokumenteras, i form av dokumentmallar, och utvärderas. VSYS innehåller
även information om användarkrav, som till exempel saker att beakta vid
utformning av nya lösningar. Den dokumentation som VSYS föreskriver, ska
lagras i en lokal katalog.

”VSYS täcker in alla delar av verksamheten. Allt från försäljning till leveranser.”
(Projektmedarbetare)

Användning av VSYS anses bland de anställda som vi har intervjuat inte vara
konsekvent. Det förekommer att egna varianter utarbetas för att anpassas till
en specifik situation.

Projektutvärderingar ska utföras av projektledaren i samråd med
projektmedlemmar och det är projektledarens ansvar att se till att
utvärderingarna blir gjorda. Projektutvärderingar sker i de flesta fall, men hur
dessa genomförs är situationsspecifikt.

”Jag pratar i alla fall alltid med dem som har varit med i projektet om vad de tycker. Om vi
gjorde rätt eller om vi skulle ha gjort någonting annorlunda. Om de tycker att det har gett
någonting och så vidare.” (Projektledare)
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Inom en av cellerna på kontoret har det utarbetas ett alternativt
verksamhetssystem, som benämns ”Kunskapsbasen”, i vilken det finns
arbetsbeskrivningar, som syfar till att höja kvaliteten på arbetet.
”Kunskapsbasen” är än så länge intern inom den specifika cellen, men det
finns planer på att göra den tillgänglig för resten av kontoret, i syfte att få mer
lika arbetssätt.

”Vi vill inte likrikta folk i negativ bemärkelse, men vi har ändå vissa riktlinjer som bör
följas. I ett projekt gör vi på ett visst sätt då vi programmerar. Om alla gör hyfsat lika, så
blir det lättare att förvalta koden samt att ta in andra projektmedlemmar.” (Projektledare)

5.1.3 Processer för kunskapsöverföring

5.1.3.1 Projekt som arbetsform
De anställda vi har intervjuat betonar fördelarna med att jobba i projekt, då
det anses stimulerande, och flexibelt.

”Projektarbete är roligt, det är stimulerande.” (Projektledare)

Det framkommer dock att de inte har någon erfarenhet av att arbeta i någon
annan form och därför inte har något att jämföra med. Att jobba i projekt ses
således som naturligt och det anses inte finnas några andra alternativ.
Projektuppdragen är generellt för stora för självständigt arbete och det
uppkommer ett beroende av andra individer. Fasta arbetsgrupper är heller inte
tänkbara, då projektstorlek och behövd kompetens varierar.

5.1.3.2 Synen på nyanställda och behandling av dessa
När det rekryteras på kontoret, söks vanligen systemvetare och datatekniker.
Det finns dock inga formella krav på utbildning och individer med mångårig
branscherfarenhet anställs. Den sociala kompetensen har en avgörande roll
inom företaget, de nyanställda måste passa in.

”Det är viktigt, nu hittar man inte alltid rätt, att vi hittar medarbetare som lätt smälter in i
en gemenskap, både internt och hos kund. Sedan ska personlighet, ålder, kön och kompetens
variera hos våra medarbetare. Detta resulterar i en mycket mer intressant och lärorik
arbetsplats” (Divisionschef)

Inom kontoret tillämpas viss fadderverksamhet. En fadder ska vara en utsedd
kontaktperson som ska ta hand om den nyanställde, genom att finnas till
hands för att besvara frågor och hjälpa till med praktiska saker. Det är även
tänkt att faddern ska lära den nyanställde om konsultrollen. Fadderverk-
samheten är sporadisk och när den inte tillämpas får de nyanställda hjälp av
andra projektmedarbetare eller från cheferna. Åsikterna går isär bland de
anställda som vi har intervjuat om vad fadderverksamheten egentligen innebär
och det sunda förnuftets roll betonas upprepade gånger.
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”Det finns inte någon formell lista på vad man som fadder ska göra. Man får använda sitt
sunda förnuft.” (Projektmedarbetare)

De anställda försöker omgående ta med nyanställda, eller kommande
nyanställda, på fester och andra liknande aktiviteter, för att presentera alla och
se till att de kommer in i gemenskapen.

”Det är väldigt bra om de så fort som möjligt kommer med på någon av våra möten eller
fester. Är det någon som ska börja här om tre månader och det är någon form utav
gemensam aktivitet här om en vecka, då försöker vi givetvis att få med den personen. Så att
han/hon känner sig välkommen och lär känna så många medarbetare som möjligt.”
(Divisionschef)

5.1.3.3 Formella och informella informationsvägar
Informationsvägar inom projekt varierar med avseende på projektets
omfattning. I mindre projekt krävs inga speciella vägar, utan de anställda vi
har intervjuat säger att det bara är att gå och fråga någon av de andra i
medarbetarna i projektet.

”Tvåpersonersprojekt kräver ju ingen administration för kommunikation direkt.”
(Projektmedarbetare)

I större projekt är de formella informationsvägarna vanligen möten och e-
post. Det är projektledaren som är ansvarig för att projektmedarbetarna får
den information de behöver. Det förekommer även kontinuerlig
kommunikation mellan projektgrupperna, genom att medarbetarna går och
frågar varandra när problem dyker upp. Ett formellt exempel på detta är ett
teknikstöd, vilket utgörs av en individ som är insatt i det aktuella området och
ska fungera som rådgivare och bollplank. Denna individ ska kunna kontaktas
om det uppkommer problem som projektmedarbetarna behöver hjälp med
för att lösa.

”Jag är själv teknikstöd ibland för vissa projekt där jag egentligen inte ska göra något
arbete utan bara ska finnas tillgänglig. Om folk kör fast och inte vet vad de ska göra i en viss
situation.” (Projektmedarbetare)

Inom Cell Network finns ett intranät med diskussionsgrupper, där de
anställda kan utbyta information. På intranätet finns även en konceptwebb.
Den är främst riktad till säljarna, men används även av andra inom företaget.
På konceptwebben finns alla anställdas konsultprofiler, vilka innehåller
information om den kunskap som respektive anställd besitter. I
konceptwebben kan således personer med specifika kunskaper sökas och
kontaktas för att få hjälp att reda ut eventuella problem. I övrigt anses
personlig kontakt vara viktig för att erhålla och sprida kunskap.

”…eftersom man träffar folket ofta, så har man det den vägen. Och lokalt på kontorsnivå får
man reda på en gång per månad vad det är för projekt som pågår, vad folk gör och så.”
(Resurskonsult)
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Kontorets säljare fungerar som en koordinator och vet vilka individer som är
engagerade i vad. Säljaren fungerar även som informationslänk mellan
kontoren. Även cheferna kan fungera som informationskälla.

”Sedan kan man alltid ringa någon säljare eller chef och höra. De har oftast ganska bra
överblick.” (Resurskonsult)

Möten
Det hålls formella kontorsmöten en gång per månad. Vid dessa möten
behandlas ekonomi, personalfrågor, aktuella projekt och kommande uppdrag
och andra sociala aktiviteter, såsom resor. Även vad som händer på
koncernnivå behandlas och ibland kommer externa talare och håller föredrag
inom något specifikt ämne. Det finns inget direkt uttalat krav på
mötesnärvaro, men samtliga berörda bör delta. Mötena syftar främst till att
hålla de anställda uppdaterade, men anses även ha en social aspekt.

”Vi har möten en gång i månaden och de är viktiga av flera orsaker. Inte bara socialt utan
även för att få träffa personer som man kan prata jobb och problem med. ” (Projektledare)

Även de enskilda cellerna har möten och respektive cell bestämmer deras
frekvens. Inom en cell på kontoret har projektgrupperna exempelvis bestämt
att ett gemensamt möte ska hållas varje måndag, för att uppdatera grupperna.

E-post
Ett viktigt sätt för att söka kunskap är via e-post. Det finns gemensamma E-
postlistor på kontorsnivå, Sverigenivå eller på Europanivå, eller likväl till alla
anställda.

5.1.3.4 Dokumentation
Dokumentation över genomförda projekt, som VSYS föreskriver, ska finns i
en lokal projektdatabas. Databasen är uppdelad i olika projektkataloger som
innehåller dokument som täcker in hela projektutvecklingen.
Dokumenteringen anses dock inte fungera.

”Vi har varit inne på det här förr i tiden; alla lösningar, alla bra jobb vi har  gjort, att samla
allt det i en databas så att är möjligt för folk att återanvända kunskapen. Men sedan faller
det ofta på avsaknad av återapportering. Våra medarbetare är väl inte nog motiverade för
att göra en återapportering. Här finns mycket att göra. ” (Divisionschef)

Upprepade direktiv att dokumentering ska genomföras har skickats ut, men de
anställda tar inte så hårt på det.

”Jodå, det kommer hela tiden. Men det är ju människor som sitter i andra änden så det är
inte alltid det görs i alla fall.” (Resurskonsult)
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Det anses generellt som svårare att få resurskonsulterna att utföra den
föreskrivna dokumentationen. På dem som arbetar inhouse kan krav lättare
ställas på att dokumentation genomförs.

”De är lättare att få dokumentation från dom som arbetar i våra egna lokaler och i våra
egna projekt. Vi kan här ställa större krav på projektledare och projektmedlemmar.”
(Divisionschef)

De anställda som vi intervjuat konstaterar att de hellre använder sig av ett
verksamhetssystem, än söker i dokumentation när information saknas. Det
finns dock insikt i att dokumentation kan vara användbar, speciellt när det
gäller information om tillvägagångssättet i tidigare genomförda projekt. Ett
projekts spårbarhet innebär att projektgruppens tillvägagångssätt kan följas.

”Dokumentationen är mer för att man ska ha allting på papper. Så att man kan gå tillbaka
och titta, att det finns en spårbarhet, var kommer det här från varför har man en sådan i
systemet?” (Projektmedarbetare)

5.1.3.5 Kompetensutveckling
På kontoret finns utvecklingssamtal en gång per år, där mål för varje individs
kompetensutveckling bestäms i samråd med divisionschefen. Utifrån dessa
mål väljs sedan relevanta kurser för individen ut.

”Under utvecklingssamtalen pratar man om vad man har gjort under året och vad man
förväntar sig av nästa år. Då kan man ju ta upp om man redan vet några specifika
utbildningar eller kurser som man vill gå. Annars är det bara att man kommer under året
och säger att jag skulle gärna vilja gå den här kursen. Om man bara har en vettig
motivering så brukar han [divisionschefen] lätta på plånboken.” (Projektmedarbetare)

Det är avsatt två veckor per år och anställd för att gå på kurs, men det är
relativt fritt. Ytterst är de anställda personligt ansvariga för sin
kompetensutveckling och det varierar hur de anställda förvaltar den.

”Det där är väldigt flytande, en del personer tar aldrig ut de där veckorna och en del tar ut
mer. Det är liksom ingen magisk gräns. Det är inte kört om man har tagit ut de där två
veckorna, utan det är mer en riktlinje.” (Projektmedarbetare)

Ett alternativ till externa kurser är att hålla egna utbildningar inom kontoret,
då någon extern individ kan hyras in eller någon anställd med kunskap inom
området utbildar de andra.

”Antingen så hyr man in eller också har vi någon internt som är duktig på det och som är
hyfsat pedagogiskt lagd som håller en kurs. Men de är inte långa. Jag har aldrig varit med
om att de har varit veckokurser och så där. De har varit en dag eller två dagar.”
(Projektmedarbetare)

På kontoret drivs även internprojekt för att kompetensutveckla de anställda.
Dessa syftar till att lära sig ny teknik, om exempelvis webben eller ett visst
verktyg. Vid internprojekt sätts en projektgrupp ihop med individer som
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behöver kunskap inom det aktuella området. Projektgruppen löser sedan en
fiktiv uppgift. De interna projekten är uppskattade och anses fungera bra.

”Ett av de sista internprojekten jag gjorde, var ett webbprojekt och det har jag gått tillbaka
till själv sedan.” (Projektmedarbetare)
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5.2 Framfab

5.2.1 Organisationskultur
När vi anländer till Framfabs kontor på St Larsgatan 42 möts vi av en
imponerade gammal villa. Här huserade tidigare det danska konsulatet och
villan bär namn efter dess sista permanente resident, Sture van der Burg.
Mycket av de gamla interiörerna har bevarats och agerar nu fond mot en
inredning, som är signerad IKEA. Här kombineras således nytt med gammalt i
en öppen miljö och skapar en omgivning som för tankarna bort från mer
traditionella kontorslandskap. På väggarna hänger bilder på de anställda och
genomförda projekt. Här återfinns även citat som:

”I missed 100% of the shots I never took.” Michael Jordan

”We discover and develop the ideas that drive the network economy.”

”Break the rules and be fast.”

Det är liv och rörelse och på nästintill varje skrivbord ligger jonglerbollar och
jojos. Somliga är iklädda orange Helly Hansen och ännu fler exemplar av detta
plagg, som är intimt förknippat med Framfabs grundare Jonas Birgersson,
hänger över stolsryggar lite här och var. Anledningen till detta är att
kontorschefen köpte dessa till alla på kontoret i julklapp föregående år. Det
framkommer dock att detta inte är något specifikt för det här kontoret.

”De kan vara blå på något annat kontor, men de finns på de flesta ställen. Det är en skoj
grej.” (Utvecklingschef)

Tidigare fanns det en uttalad värdering inom företaget som spolierats till viss
del och det är att företaget ska växa med lönsamhet.

”Det har varit någonting som alla har varit väldigt stolta. Vi har till skillnad från en massa
kollegor i branschen växt sedan 95 och varje kvartal så har vi också visat vinst. Och nu blev
det inte riktigt så... vi har fått en för stor kostym. Vi har blivit för många medarbetare och vi
har för lite att göra och då så blev det inte lönsamhet längre. Så nu har man försökt att rätta
till den här kostymen så att vi ska vara lönsamma igen.” (Utvecklingschef)

En annan uttalad värdering är att erkänna och utforska det okända.
”Att erkänna och våga utforska det okända är en devis som ofta är med…. Det tycker jag är
rätt passande för det här företaget, att man vågar testa utanför ramarna, göra någonting
som ingen har gjort tidigare.” (Projektledare)

De anställda anser att det är en självklarhet att de anställda delar med sig av
sin kunskap.
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”Det är så väldigt självklart. Ingen sitter och håller på någon kunskap och det är fantastiskt
med Framfab, med det här kontoret i alla fall. Det finns organisationer där kunskap är makt
och man sitter och håller på kunskap för att vara lite speciell eller man håller på information
för att veta lite mer än någon annan. Här är precis tvärt om, alla är beroende av alla, man
jobbar tight i projekten och man får inga svar själv om man inte själv ger kunskap. Så det
motiverar på något sätt.” (Utvecklingschef)

Ytterligare en anledning till detta, anses vara att det arbetas mycket med att få
alla medarbetare att förstå att ingen enskild individ gör ett projekt.

”Enskilda individer kan få en klapp på axeln om de har gjort någonting speciellt bra, men i
de större sammanhangen är det inte projektledaren som får kredit för att ett projekt har
lyckats. Utan det är hela teamet och alla är lika viktiga i det hela.” (Utvecklingschef)

Sociala aktiviteter av mer informell karaktär anses vara viktiga. Det anses
viktigt att träffas och göra saker tillsammans för att lära känna varandra. Bland
annat  finns det möjligheter att träffas varannan torsdag på kontorets pub i
källaren. Dock betonas att det måste vara frivilligt att delta, så att det inte
upplevs som ett tvång. Några gånger per år så brukar dock hela kontoret
samlas och åka någonstans för mer teambildande aktiviteter. Det är även av
vikt att medlemmarna inom projektgrupperna träffas och gör något roligt
ihop.

5.2.2 Organisatoriska rutiner
Inom Framfab används ett verksamhetssystem som kallas Framfab Unified
Process (FUP), som är en enhetlig process för att driva projekt. FUP ska ge
svar på vem som gör vad, när och på vilket sätt, det vill säga, den definierar
företagets arbetsprocesser. I FUP beskrivs roller och ansvarsfördelningar
inom projekten och det finns även mallar och riktlinjer för dokumentation.
Alla anställda ska utbildas i FUP för att de ska arbeta på samma sätt.

”Vi har ju det här som vi kallar för FUP. Som är framtaget just för att man ska veta exakt
vad man ska ta fram i de olika delarna. Och alla i Framfab har gått utbildning i Framfab
Unified Process. För att vi ska jobba på samma sätt och vi ska ha fram samma ”leverabler”
och så vidare.” (Systemutvecklare)

När ett projekt avslutats görs en utvärdering i syfte att lära sig av projektet och
dra slutsatser samt att spåra tendenser och trender. Utvärderingen görs
gemensamt av samtliga som har varit delaktiga i projektet och den lagras
sedan på lokal nivå. Det är projektledarens ansvar att se till att kunskapen som
framkommit vid utvärderingarna sprids inom kontoret. Ett sätt att sprida
denna kunskap är att se till att den lagras på rätt ställe och informera andra
projektledare att den finns.
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5.2.3 Processer för kunskapsöverföring

5.2.3.1 Projekt som arbetsform
Som fördelar med projekt nämns bland annat att de anställda lär sig av
varandra, att det är utvecklande att byta plats och hamna i nya miljöer.
Tidsbegränsningarna gör dessutom att målen blir enklare att fokusera.
Projektuppdragens variation medför även att de anställda ofta tvingas inhämta
ny kunskap för att finna nya lösningar, vilket upplevs som positivt.

”Fördelar är många, att man lär av varann, det är utvecklande att inte sitta och kolla på
samma person hela tiden, utan att man byter plats och sånt, ny miljö, tidsbegränsat.”
(Projektledare)

Något som ibland kan upplevas som en nackdel är att bryta upp från en
projektgrupp som fungerat bra och börja om på nytt.

”När ett projekt har pågått en tid, har man jobbat ihop sig inom  gruppen. Så att man känner
de andra personerna väldigt bra och då går det lätt att jobba efter ett tag. Man vet precis var
man har folk och så vidare. Ibland när man byter projektgrupp kommer det in nya personer
man inte har jobbat med förut. Då tar det ett tag innan man hittar sin roll och det kan ju ses
som en negativ sida.” (Systemutvecklare)

5.2.3.2 Synen på nyanställda och behandling av dessa
Det finns inga speciella kriterier för hur en nysanställd ska vara, förutom att
individen i fråga ska vara socialt kompetent. Det betonas att det finns en fara i
anställa individer som är för lika. Innovation anses hämmas om alla tycker
likadant. En faktor som prioriteras är erfarenhet och denna behöver inte
baseras på  akademiska studier. Synen på nyanställda är relativt enhetlig och
kan sammanfattas:

”En nyanställd är en människa som känner sig osäker i situationen. Man vet inte företagets
rutiner och vet inte det som står skrivet i väggarna, som inte går att läsa och sånt. Då måste
vi ta hand om dem och alla är väldigt glada när det kommer en nyanställd, så man tar hand
om den personen.” (Utvecklingschef)

Alla nyanställda inom en region åker bort tillsammans på en ”Boot Camp”.
Där de får höra företagsledningen prata om Framfabs visioner och
värderingar, om de olika rollerna inom organisationen och hur projekt ska
bedrivas.

”När de kommer tillbaka så har de en ganska bra bild av hur vi jobbar inom Framfab, vilket
gör att dom är uppe på banan ganska snabbt.” (Systemutvecklare)

På lokal nivå berättar platschefen om det specifika kontorets visioner och
värderingar, medan utvecklingschefen talar om kompetensutveckling,
grupputveckling och gruppdynamik. Vid måndagsmöten får sedan nyanställda
introducera sig själva. Inom Framfab tillämpas även ett faddersystem, vilket
innebär att alla som nyanställs blir tilldelade en personlig fadder. Ett krav som
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ställs på en fadder är att denne ska har en längre tids erfarenhet av Framfab
som organisation. Därutöver bör vederbörande jobba inom samma
kompetensområde som den nyanställde och vara tillgänglig, det vill säga inte
spendera den mesta tiden utanför kontoret.

En viktig uppgift för en fadder är att vederbörande ska gå igenom praktiska
saker, som exempelvis att hitta på kontoret, var information kan sökas, hur
tidsrapporter och reseräkningar skrivs. Genom att faddern tillhör samma
kompetensområde som den nyanställde kan även mer tekniska frågor ställas
och besvaras.

5.2.3.3 Formella och informella informationsvägar
Det är tänkt att de anställda i den mån det är möjligt ska sitta i sina
projektgrupper, vilket innebär att stora förflyttningar sker emellanåt.

”Det här är andra gången som jag sitter på vinden, jag har suttit på fem eller sex platser.
Det är en massa fördelar, bland annat så hinner man inte sprida ut sina grejer så mycket, det
blir ordning och reda! Det enda man har som är ens eget är själva datorn och en hurts, och
dessa tar man med sig när man flyttar.” (Projektledare)

Då projektgruppen oftast sitter tillsammans, anses den enklaste
informationsvägen vara att prata med varandra tvärs över skrivbordet. Den
formella vägen är att gå via e-post eller projektmöten. All information som
berör en projektgrupp ska skickas via e-post, för även om informationen
överförs verbalt ska det finnas som e-post eller något annat dokument som
bevis, så att det är möjligt att gå tillbaks och se vad det är som gäller.

Det pågår även en kontinuerlig kommunikation mellan olika projektgrupper.
Mellan projekten är kommunikationen av informell karaktär. Det är mycket
frågor via ICQ11 eller att individer tillfrågas direkt. Vid formell
kommunikation mellan projekten avsätts tid för detta, vilket innebär att ett
specifikt problem ska lösas. Vissa av programmerarna har specialkompetens
och flyttas därför mellan projekten.

Det finns även en annan informationsväg, förutom e-post, som sammanlänkar
olika kontor Framfabers.com. Detta är en Internsajt, vilken används som ett
diskussionsforum där kunskap hämtas in från andra. På sajten finns både
lösningsförslag och samlade erfarenheter. Om exempelvis en modul har
byggts kan den läggas ut på sajten, så att andra kan läsa om den och eventuellt
återanvända den.

”… man kan säga att det är vår interna utvecklingsportal. Där vi har allting från kodsnuttar
till färdiga moduler.” (Systemutvecklare)

                                          
11 ICQ står för ”I seek you” och är ett Internetbaserat kommunikationsmedel som distribueras av
ICQ Inc. För vidare information se www.icq.com.
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Möten
En typ av formella möten som det talas mycket om är måndagsmötena. Dessa
innebär att de anställda äter frukost gemensamt varje måndagsmorgon.
Platschefen informerar om vad som händer i Framfab i stort,
utvecklingschefen berättar om vad som händer på kontoret under den
kommande veckan och projektledarna talar om vad som händer inom
respektive projekt.

En annan viktig typ av möten är kompetensgruppsmöten. Systemutvecklarna,
presentationsprogrammerarna och de grafiska formgivarna träffas var för sig
vid kompetensgruppsmöten. Denna typ av möten hålls en gång i veckan och
vid dessa diskuteras vilken kunskap som ska finnas på kontoret.
Kunskapsnivån är således någonting som bestäms lokalt. För varje
kompetensområde finns en ansvarig individ som bestämmer tidpunkt för
mötena och vad som ska diskuteras, sedan är det upp till var och en att
komma med förslag på diskussionsämnen. Varje  möte brukar ha ett tema, till
exempel SQL 2000 (databaser). Vid kompetensgruppsmöten förekommer det
att individer som varit på kurs håller föredrag för den egna
kompetensgruppen. Det förekommer dock att dessa föredrag hålls inom
andra grupper i syfte att sprida kunskap över kompetensgruppsgränserna.

Ytterligare en typ av möte är projektmöten. Dessa kan vara såväl formella som
informella och deras frekvens varierar utifrån projektuppdragen.

”Projektmöten är ju formella på så sätt att man inom projektet kanske har sagt att torsdagar
mellan nio till tio så träffas vi alltid och går igenom veckan som kommer eller veckan som
har varit och löser problem. Men sedan kan det också vara så att projektledaren eller någon
annan i teamet känner att nu måste vi samlas och reda ut ett antal saker innan alla kan
jobba på igen. Och det är mer informella möten och de kan ju uppkomma när som helst och
hur ofta som helst.” (Utvecklingschef)

Även om det inte är ett direkt uttalat krav på närvaro bör samtliga berörda
delta.

E-post
E-post är ett viktigt kommunikationsmedel inom Framfab och det finns
många olika e-postlistor som kan användas. Alla tre kompetensområdena
Affärsutveckling, Teknik och Kommunikation & Design har egna listor på
kontorsnivå, på regionnivå, Sverigenivå och hela världen.

”Vi har ju e-postlistor och om det är någonting som man fastnar på och inte har lösningen
på kontoret kan man ju skicka ut den frågan på e-post och vips så har man säkert tio svar...
Sedan kan man ringa upp den personen som svarat, istället för att sätta sig ner och leta
själv.” (Projektledare)
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5.2.3.4 Dokumentation
Dokumentation är en viktig del inom Framfab och det finns som tidigare
nämnt mallar för hur dokumentationen ska se ut. Projektdokumentering ska
ske löpande under projektets gång. Projektledaren har det övergripande
ansvaret för dokumenteringen. Inför varje del i projektkedjan finns det ett
antal dokument, kallade leverabler, som måste finnas innan det är möjligt att
gå vidare. Detta innebär exempelvis att det måste finnas en kravspecifikation
innan programmering kan påbörjas.

Dokumentation anses vara ett ”tråkigt måste”, men det framgår dock bland de
anställda som vi har intervjuat att gjord dokumentation kan vara användbar.
Speciellt om problem uppkommer i tidigare genomförda projekt.

”Jag har haft problem med avsaknaden av dokumentation. Nu sitter jag och buggfixar lite,
och en del av den det är byggt av en kille som har slutat. Hade han dokumenterat vad han
hade gjort, hade arbetet nu varit mycket lättare. Nu får man göra någon ”rewersed
engineering” för att ta reda på hur han har byggt.” (Presentationsprogrammerare)

På kontoret finns en ”projektserver” med ett projektbibliotek, där all
dokumentation finns lagrad och som kan konsulteras för att se hur tidigare
projekt har avlöpt. Genom att studera dokumentation kan förståelse för hur
dokumentationen bör struktureras erhållas, även för hur projektgruppen har
gått till väga. Det vill säga tankeprocessen bakom en lösning. Dokumentation
anses dock inte användas konsekvent. Information söks främst på andra
vägar, att söka dokumentation görs bara i undantagsfall.

”Man sitter sällan och kollar i gammal dokumentation. Nu är jag intresserad av den tekniska
biten, men man sitter väl sällan och kollar i dokumentation för att lära sig....då läser man
hellre i någon bok eller kollar på någon ”tutorial” på nätet.” (Presentationsprogrammerare)

5.2.3.5 Kompetensutveckling
Varje anställd har någonting som kallas för en kunskapsprofil, vilken speglar
individens kunskap. Målsättningen är att de anställdas kompetens ska
utvecklas kontinuerligt och för att uppnå detta tilldelas alla anställda en så
kallad kompetenspeng på 75 000 kronor, särskilt avsatt för kompetens-
utveckling.

Hur dessa pengar spenderas bestäms vid kompetensutvecklingssamtal, som
hålls två gånger per år. Under dessa möten utformar den anställde tillsammans
med utvecklingschefen en individuell utvecklingsplan. Planen baseras både på
individens och företagets målsättning och innehåller tidsramar inom vilka den
berörda individen ska ha uppnått bestämda delmål, med avseende på kurser,
seminarier och självstudier. Det är ett krav att förbruka kompetenspengen.

”Vi har som krav att göra slut på utbildningspengarna. Men ändå är det ju inte så att man
bara ska sprida det för vinden, utan det är väldigt noga vart man lägger pengarna. Vi ska se
till att utbilda oss, så att vi inte hamnar efter.” (Systemutvecklare)
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Det är sedan utvecklingschefens uppgift att se till att individen har möjlighet
att avsätta tid för kompetensutveckling och förse denne med eventuell
litteratur. All referenslitteratur finns samlad i en bokhylla, som allmänt går
under benämningen biblioteket. Vid tillfällen av låg beläggning kan extra tid
avläggas till självstudier, vilket kan innebära litteraturstudier eller att någonting
byggs i självstudie syfte. Kompetensutvecklingen ses som viktig och det
betonas att uppsatt utvecklingsplan ska följas i den mån det är möjligt.

”Det ska vara något exceptionellt om man inte åker. Det är mer värt att man är borta fyra
dagar och kommer tillbaka med nya fräscha idéer än att man är kvar och arbetar som
vanligt.” (Projektledare)

Inom företaget finns en enhet kallad Framfab Academy, som
omvärldsbevakar och köper in kurser. I första hand ska dessa kurser väljas
och det finns ett hundratal kurser att tillgå.. Ytterst är det den enskilda
individen som ansvarar för sin utveckling.

”Det ligger i individens intresse väldigt mycket, samtidigt som det ligger i företagets
intresse. För om vi inte kompetensutvecklar oss kommer alla konkurrenter att springa ifatt
oss. Så det är både ett krav och en förmån.” (Utvecklingschef)

Det hålls även interna utbildningar där någon som är duktig inom ett område
utbildar de andra. Dessa utbildningar hålls inom ramen för kompetens-
gruppmöten.

”Någon som är bra på ett speciellt område utbildar de andra, som inte är lika bra på just
det. För det finns ju flera olika områden då, som vi bör kunna och ha kännedom om.”
(Presentationsprogrammerare)
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6 ANALYS

I de två föregående kapitlen presenterades våra fallföretag, Cell Network och
Framfab, och det empiriska material som vi har samalt in. I detta kapitel är
vår målsättning att besvara den aktuella frågeställningen utifrån teorin.
Verktygen för att uppnå detta är referensramens tre variabler. Först
behandlas organisationskultur, organisatoriska rutiner och processer för
kunskapsöverföring. Därefter avslutats kapitlet med en sammanfattning.

6.1 Organisationskultur
Som vi tidigare har klargjort anser vi att kulturell kunskap, som finns lagrad i
det organisatoriska minnet, speglas i organisationskulturen. Stein (1996) menar
att en referensram i form av gemensamma värderingar, underlättar förståelsen
vid interaktionen. Dessa gemensamma värderingar är att betrakta som uttryck
för organisationskulturen och vi menar, i enlighet med Schein (1985), att de
har betydelse för vad som betraktas som acceptabelt respektive icke
acceptabelt handlande inom företag. I detta fall synen på handlandet vid
kunskapsspridning.

Vi upplever att organisationskulturen på Cell Networks kontor i Linköping
har en stark lokal prägel. Värderingar från gamla Mandator lever kvar och
genomsyrar många områden. Det är svårt att finna vad Cell Network
egentligen står för och vi får känslan av att det råder förvirring om detta inom
kontoret. Några ledord från Cell Network har dock lyckats förmedlas.

”Tanken i Cell är att man skall uppleva att man sitter i ett litet företag, men ändå har det
stora företagets resurser.”(Projektledare, Cell Network)

Tanken om att kombinera det lilla företagets närhet med det stora företagets
resurser är inget unikt för Cell Network utan det är en tanke som även finns
inom Framfab. Hos Framfab ligger den till grundstruktureringen av företaget i
självständiga kontor. Motsvarande koppling finns inte uttryckt inom Cell
Network.

Framfabs kontor i Linköping är starkt präglat av företagets historia och
värderingar. På Framfabs kontor, till skillnad mot Cell Networks, återfinns
tydligare uttryck för kulturen, i de former som Schein (1985) avser med
artefakter och värderingar. Artefakterna tar sig uttryck i inredning, klädsel och
den allmänna jargongen bland de anställda. Kontorsmiljön syftar till att skapa
kreativitet och det råder en öppen och trevlig atmosfär. Sammanhållningen är
stark, de anställda betraktar varandra som en familj.
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”Man känner sig aldrig ensam på något sätt, utan man jobbar ju på kontoret tillsammans
med de andra. Så man kan bolla idéer och så vidare och i och med att de är så pass öppna
och väldigt lätta att ha och göra med, gör att man tycker att det är kul att åka till jobbet. För
man blir lite som en stor familj.” (Systemutvecklare, Framfab)

Även Cell Networks kontor präglas av god stämning, men atomsfären är
annorlunda. Kontoret är mer traditionellt inredningsmässigt och det är heller
inte lika enkelt att spåra några direkta kulturella uttryck i miljön som på
Framfabs kontor. På kontoret betonas vikten av att inte bara jobba utan att
även ha tid över för sociala aktiviteter.

Kunskap anses vara viktigt inom båda företagen. På Cell Networks kontor har
det inte lyckats att fullt ut förankra värdet av kunskapsspridning. Det saknas
tydliga gemensamma värderingar kring detta. På Framfabs kontor har det
däremot lyckats bättre. De anställda är medvetna om att det är av betydelse
för företaget att kunskap sprids och det finns även en uttalad värdering om att
”våga erkänna och utforska det okända”, vilket kan bidraga till en positiv bild
av att sprida och även söka ny kunskap. Vi anser att denna värdering, i
enlighet med Argyris och Schöns (1996) resonemang, skapar en miljö som
främjar risktagande och nytänkande. På Framfabs kontor råder även en allmän
uppfattning om att det är en självklarhet att dela med sig. Vi menar, med stöd
av Argyris och Schöns diskussion, att detta är en faktor som leder till ökat
samarbete.

6.2 Organisatoriska rutiner
Organisatoriska rutiner speglar rutinbaserad kunskap som finns lagrad i det
organisatoriska minnet. Stein (1996) anser att organisatoriska rutiner genom
att fastställa handling bidrar till att individer vet hur de ska agera. Regler och
direktiv är uttalade organisatoriska rutiner, som kan återfinnas i manualer och
dokument, som i detta fall påverkar individers handlande vid
kunskapsspridning. Vi har i båda företagen identifierat regler och direktiv för
kunskapsspridning i form av verksamhetssystem.

Verksamhetssystemen inom Cell Network är VSYS och ”Kunskapsbasen”
och inom Framfab används verksamhetssystemet FUP. Dessa föreskriver hur
projekt inom kontoren bör bedrivas och regler för dokumentering. Systemen
bidrar till att kunskap sprids dels genom att de innehåller regler för hur
spridning av kunskap ska ske, i form av exempelvis dokumentmallar, dels
genom att organisatorisk kunskap om tillvägagångssätt förmedlas till
individerna.

Användningen av de båda verksamhetssystemen kommer att behandlas
närmare under kombinationsprocessen och ”Dokumentation”, då det är
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genom dokumentering som reglerna och direktiven i verksamhetssystemen
främst tillämpas i praktiken.

6.3 Processer för kunskapsöverföring
I följande fyra avsnitt presenteras de processer för kunskapsöverföring som vi
har identifierat inom de båda kontoren. Processerna är indelade i Nonakas
fyra överföringsprocesser och presenteras i figuren nedan. Därefter följer
presentation av de av oss funna socialiserings-, externaliserings-,
internaliserings- och kombinationsprocesserna. I samband med detta belyses
likheter och skillnader mellan företagen.

FIGUR 5: Identifierade processer för kunskapsöverföring (Egen
bearbetning av Nonaka, 1994:19)

6.3.1 Socialisering
Socialisering innebär att tyst kunskap överförs mellan individer utan att
explicitgöras. Vi har identifierat två socialiseringsprocesser inom våra
fallföretag; projektet som arbetsform och sociala aktiviteter.

Projektet som arbetsform
De anställda vid Cell Networks kontor betonar enbart fördelarna med att
jobba i projekt. Projekt anses vara en flexibel arbetsform och
projektgrupperna kan sammansättas utifrån den kompetens som det aktuella
projektuppdraget kräver. De flesta saknar dock erfarenhet av att arbeta i andra
former och har därför inget att jämföra med. Projektformen ses som naturlig
och det anses inte finnas några alternativa sätt att jobba på.
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De anställda vid Framfabs kontor har en mestadels positiv syn på projektet
som arbetsform. Stor vikt läggs vid möjligheterna att lära av varandra. Andra
fördelar anses vara att det är utvecklande att hamna i nya miljöer.
Tidsbegränsningarna gör dessutom att målen blir enklare att fokusera.
Projektens variation medför också att medarbetarna måste inhämta ny
kunskap för att finna lösningar, vilket upplevs som positivt. Det kan dock
upplevas som en nackdel ibland att behöva bryta upp från en projektgrupp
som fungerat bra och gå in i ett nytt projekt.

Båda företagen driver huvuddelen av sin verksamhet i projektform. Genom
att tillsammans arbeta i projektgrupper kan medarbetarna studera varandra
och lära genom observation och imitation, vilket leder till att tyst kunskap
överförs. Projektet som arbetsform visar sig vara en social arena för
kunskapsspridning, som är av stor betydelse för båda företagen.

Sociala aktiviteter
De informella sociala aktiviteterna, i form av pubträffar och resor, som
betonas inom båda kontoren ses som en form av socialisering. Vi menar att
genom att lära känna varandra och skapa gemenskap kan interaktionen
underlättas och därmed även spridningen av kunskap.

Den tysta kunskap som överförs vid socialiseringsprocesser består främst av
kulturell kunskap. När den överförs till individer lagras den hos individen och
blir kognitiv kunskap. Socialiseringsprocessen är således starkt influerad av
organisationskulturen.

Sociala aktiviteter och projektet som arbetsform är exempel på att kulturen
påverkas av processerna för kunskapsöverföring. Socialiseringsprocessen kan
bidra till att kulturen på längre sikt förändras. Starka personligheter kan
påverka andra anställda och därigenom förändra företagets värderingar.

6.3.2 Externalisering
Externalisering innebär att tyst kunskap överförs i form av explicita koncept
med hjälp av till exempel modeller, metaforer, analogier eller hypoteser.
Externaliseringsprocessen kan fånga individers kognitiva kunskap och
konkretisera den för andra. Vi har identifierat två externaliseringsprocesser på
Framfabs kontor; reflektion och användandet av metaforer. Motsvarande
processer har ej identifierats inom Cell Network.

Reflektion
Inom Framfab framkom att det är viktigt att få individer att reflektera över att
de har erhållit kunskap genom att de inser att de har lärt sig någonting. På
detta sätt anser vi i enlighet med Nonaka och Takeuchi (1995) att tyst kunskap
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kan explicitgöras och därmed blir enklare att överföra och därmed att sprida.
Då kunskap explicitgörs blir den tillgänglig för diskussion, vilket medför att
den kan kombineras på nya sätt och ge upphov till att ny kunskap skapas.

Användandet av metaforer
Inom Framfab försöker företagsledningen konkretisera olika begrepp genom
att använda modeller och metaforer. Som exempel kan nämnas
kontorsstrukturen med de tre kompetensringarna, vilket kan ses som en form
av externalisering. Modellen är något som alla medarbetare känner till, vilket vi
anser underlättar förståelsen för helheten. Denna helhetsförståelse saknas till
viss del inom Cell där det råder viss förvirring om den egentliga strukturen.
Det finns ingen allmänt känd modell som beskriver den.

6.3.3 Internalisering
Internalisering innebär att explicit kunskap överförs till tyst kunskap. Enligt
Nonaka & Takeuchi (1995) internaliseras kunskap när socialiserad,
externaliserad och kombinerad kunskap överförs till individens tysta
kunskapsbaser i form av kognitiva strukturer eller tekniskt kunnande, ”know-
how”. Vi har identifierat en internaliseringsprocess vid våra fallföretag;
fadderskap.

Traditionellt brukar fadderskap anses vara en socialiseringsprocess i Nonakas
(1994) mening, där tyst kunskap överförs genom praktiserande. Vi har dock
funnit att fadderskapet inom våra fallföretag främst syftar till att överföra
uttalade regler och direktiv. När den nyanställde en gång lärt sig detta övergår
kunskapen till att bli omedveten, den internaliseras. Därmed har vi valt att
inordna fadderskap under internalisering.

Fadderskap
Både företagen betonar att social kompetens är allt en viktig egenskap hos en
nyanställd. Som en projektledare på Framfab uttrycker det:

”Socialkompetens är viktigare och viktigare. För fem år sedan kunde man vara en
jätteduktig hackare men helt asocial, men det går inte längre. Man kan inte ha någon här
som inte kan jobba i grupp eller som inte kan prata med människor. Här måste man kunna
jobba med varandra.” (Projektledare, Framfab)

På Framfab anses det finnas en fara med att anställa individer som är allt för
lika, då detta kan hämma innovationen. De anställda på både Cell Network
och Framfab anser dock att nyanställda måste bli en del av gemenskapen i
företagen. Eller som utvecklingschefen på Framfab uttryckte det:

”…lära sig företagets rutiner och det som står skrivet i väggarna.” (Utvecklingschef,
Framfab)



Kapitel 6: ANALYS

56

De nyanställda måste således lära sig både de organisatoriska rutinerna och
organisationskulturen.

På Framfab åker alla nyanställda inom en region iväg på en så kallad ”Boot
Camp”. Förutom ”Boot Camp” får nyanställda på Framfab ytterligare
information på lokal nivå och den nyanställde introduceras vid ett
måndagsmöte. Inom Cell Network finns inga motsvarande organiserade
aktiviteter, utan medarbetarna betonar vikten av att få med nyanställda på
kontorets möten och andra informella sociala aktiviteter, såsom veckopuben
och andra liknande evenemang.

Både inom Cell Network och Framfab tillämpas fadderverksamhet.
Fadderverksamheten på Framfab har tydligare riktlinjer än den på Cell
Network, då den inom Cell Network används inkonsekvent och fadderrollen
är oklar. De riktlinjer som de anställda har uppfattat kan sammanfattas i att
insocialisering i form av fadderskap ska ske med sunt förnuft.

”Socialiseringen den sker med sunt förnuft” (Projektledare, Cell Network)

En anledning till att fadderverksamheten är svår att genomföra inom Cell
Network, kan vara att en del anställda arbetar som resurskonsulter ute hos
kunder. När nyanställda placeras som resurskonsulter blir en faddern
betydelse mindre, då de anställda ute hos kunden bli viktigare än faddern.

Kunskap som sprids genom fadderverksamheten är huvudsakligen
organisatorisk rutinbaserad kunskap, som överförs lagras på individnivå i form
av praktisk kunskap. Även viss kulturell kunskap sprids, ett exempel på detta
är Framfabs ”Boot Camp” där företagets visioner och värderingar förmedlas
till de nyanställda.

På både Cell Networks kontor och Framfabs kontor är behandlingen av
nyanställda en handling styrd av rutiner. På Cell Networks kontor finns det
dock brister i rutinerna, vilket leder inkonsekvent handlande. Detta illustreras
av att det ”sunda förnuftet” återkommet betonas av de anställda angående
fadderverksamheten.

6.3.4 Kombination
Kombination innebär att olika former av explicit kunskap kombineras på olika
sätt och på så sätt kan ny kunskap skapas. Nonaka och Takeuchi (1995) anser
denna överföringsprocess kan främjas genom existerade kunskap från olika
delar av organisationen sammanförs. Vi har funnit följande fyra
kombinationsprocesser vid våra fallföretag; informella informationsvägar,
formella informationsvägar; vilka inkluderar möten och e-post;
dokumentation samt kompetensutveckling.
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6.3.4.1 Informella informationsvägar
Informella informationsvägar för spridande av information inom
projektgrupper används inom båda kontoren. Även mellan projektgrupper
används till stor del informella vägar på kontoren.

Inom Cell Network finns ett intranät, med diskussionsgrupper och en
konceptwebb innehållande de anställdas konsultprofiler, vilket kan användas
för att söka kunskap hos andra anställda. Inom Framfab finns en motsvarande
internsajt, med diskussionsforum, där kunskap kan inhämtas från andra
anställda. Någon motsvarighet till Cell Networks konceptwebb finns dock inte
inom Framfab.

På Framfab sitter medarbetare i projektgrupper tillsammans, vilket vi anser
bidrar till informell informationsspridning. Den informella
informationsspridningen inom kontoret gynnas då insatta medarbetare att
rådfråga finns i den direkta närheten.

”Vi sitter ju projektvis så mycket som möjligt, på kontoret. Så att vi inom ett projekt sitter i
samma, eller angränsande rum. Och då blir det väldigt mycket informell spridning, att man
pratar med varandra över dataskärmen eller man ropar bort till det andra rummet.”
(Presentationsprogrammerare, Framfab)

På Cell Networks kontor betonas vikten av personlig kontakt för att söka och
sprida kunskap, vilket påvisar vikten av informella informationsvägar på
kontoret. Vi anser att betoningen på dessa kan ha sin grund i bristande regler
och direktiv för kunskapsspridning.

De informella informationsvägarna påverkas av organisationskulturen, då det
inte finns regler och direktiv för hur informell information ska utbytas.
Anställda blir hänvisade till de gemensamma värderingar kring synen på
acceptabelt handlande.

6.3.4.2 Formella Informationsvägar
Utöver de informella informationsvägarna finns formella sådana. Formella
informationsvägar som används inom båda kontoren är möten och e-post. På
Cell Networks kontor identifierades även teknikstöd, motsvarande har inte
kunnat identifieras vid Framfabs kontor.

Möten
På Cell Networks kontor hålls kontorsmöte en gång i månaden och cellmöte
vars frekvens bestäms inom respektive cell. Inom Cell används ibland även
kontorsmötena för föredrag från externa talare. Mötena syftar främst till att
hålla de anställda uppdaterade, men de ses även ur sociala aspekter som
viktiga.
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På Framfabs kontor hålls måndagsmöte samt kompetensgruppsmöte varje
vecka och projektgruppsmöte vars frekvens är beroende av projektuppdrag.
Kompetensgruppernas möten är till för att sprida kunskap dels inom grupper,
dels mellan grupper. På kompetensgruppsmöten förekommer det att anställda
som varit på kurs håller föredrag om vad de lärt sig. Dessa föredrag hålls
främst inom den egna kompetensgruppen, men ibland i syfte att sprida
kunskap över kompetensgruppsgränserna hålls dessa även för andra grupper.

Under mötena överförs främst explicit kunskap mellan individer. Möten för
kunskapsspridning är vidare ett exempel på organisationskultur och
organisatoriska rutiner i samverkan vid kunskapsspridning. Möten hålls på
båda kontoren och inte på något av kontoren är mötesnärvaro ett tvång. Det
anses dock bland de anställda att det är viktigt att närvara. Detta är en yttring
av att det i organisationskulturen har lyckats förmedla vikten av närvara vid
möten.

E-post
Vikten av e-post betonas upprepat inom Framfab. Det finns ett antal speciella
e-postlistor som kan användas för att nå ut till andra anställda inom företaget.
Även inom Cell Network anses användningen av e-post som viktigt.
Användningen av e-post är dock inte lika frekvent och e-postlistor finns inte
på lika många nivåer.

Kunskap som sprids genom användning av e-post är explicit kunskap, som
styrs av organisatoriska rutiner i form rutinbaserad kunskap. I och med att
kunskapen finns i företagens e-postsystem, lagras den i det organisatoriska
minnet i form av kodad kunskap.

Teknikstöd
Inom Cell Networks kontor används teknikstöd, vilket utgörs av att en individ
som är insatt i det aktuella projektområdet och ska fungera som rådgivare och
bollplank. Kunskapen som överförs mellan individerna genom teknikstöd är i
första hand explicit kunskap och teknikstöd är en handling styrd av rutiner.

6.3.4.3 Dokumentation
I samspelet mellan individer kan explicit kunskap kombineras genom utbyte
av dokument. För att uppnå detta krävs två saker: först måste det finnas
dokumentation; det måste ske dokumentering; och det måste finnas en
medvetenhet om denna dokumentation; den måste användas.

Dokumentering
Uttalade regler för dokumentering finns på båda kontoren i
verksamhetssystemen. Dokumenteringen på Cell Networks kontor utförs
dock inte till fullo, utan det slarvas. Upprepade tillsägelser från chefer har inte
haft någon verkan, ett faktum divisionschefen är medveten om. En anledning
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till att det är svårt att få de anställda att dokumentera på Cell Network kan
bero på de anställda även arbetar som resurskonsulter. Det anses på kontoret
generellt vara svårare att få resurskonsulterna att följa dokumentations-
standarden, än det är att få dem som jobbar med projekt inhouse att göra det.
Inom Framfab betonas att dokumentation är en viktig del. Dokumentering ses
som tråkig, men genomförs till stor del trots detta.

Inom båda företagen är det fastställt att det ska göras projektutvärderingar. På
Cell Networks kontor är det trots föreskrifter beroende på projektledare hur
projektutvärderingar utformas. På Framfabs kontor utförs projektut-
värderingar tillsammans i projektgruppen efter bestämda mönster. Det är
vidare bestämt att projektledaren ska se till att kunskapen som framkommit
genom projektutvärderingar sprids inom kontoret.

Användning
Synen på användning av gjord dokumentation visar sig vara lika på båda
kontoren. Anställda på båda kontoren anser att de inte använder tillgänglig
dokumentation över tidigare projekt regelbundet. På Cell Network konstateras
det att om det råder oklarheter söks hellre svaren i verksamhetssystemen än i
dokumentation. Insikt om vad dokumentation kan användas till finns dock
inom båda kontoren, men dokumentationen används först när andra
informationskällor tryter.

Via dokumentation kan organisatorisk kunskap överföras till enskilda
individer, men det är även ett sätt att lagra individuell kunskap på
organisatorisk nivå. Hur dokumentation ska utformas bestäms både på Cell
Network och Framfab av rutiner som finns lagrade i respektive
verksamhetssystem. Dokumentation fungerar inte optimalt på något av
kontoren, då inte något av kontoren lyckats förmedla dokumentationens värde
till fullo. Dokumenteringen fungerar dock bättre på Framfabs än på Cell
Networks kontor. Vi anser att regler i kombination med organisationskultur
kan främja dokumentation, vilket gör att det fungerar bättre på Framfabs
kontor. Även på Cell Networks kontor finns regler, men dessa används inte,
vilket visar på bristande värderingar.

Vid dokumentation finns ett samband mellan organisationskultur och
organisatoriska rutiner och processer för kunskapsspridning. Rutinerna
bestämmer vad som ska göras, medan kulturen har inverkan på hur detta görs
och processerna blir det konkreta uttrycket av kunskapsöverföringen.

Dokumenterad kunskap som uppkommer vid projektutvärderingar, kan på
längre sikt bidra till att organisatorisk rutinbaserad kunskap förändas. Detta då
det i projektutvärderingar kan framkomma nya arbetsprocesser. Detta visar på
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hur processerna för kunskapsöverföring även påverkar den organisatoriska
nivån, i detta fall organisatoriska rutiner.

Ett ytterligare exempel på förändring av organisatoriska rutiner är
utvecklingen av ”Kunskapsbasen” på Cell Networks kontor.
”Kunskapsbasen” kan ses som ett komplement till det befintliga
verksamhetssystemet på kontoret som ej fungerar optimalt. De anställda har
kommit till insikt att det behövs rutiner för kunskapsspridning och har
utvecklat sådana i det nya systemet.

6.3.4.4 Kompetensutveckling
På Cell Networks kontor hålls utvecklingssamtal en gång per år. Motsvarande
benämns på Framfabs kontor kompetensutvecklingssamtal och hålls två
gånger per år. På båda kontoren är det den enskilda individen som ytterst är
ansvarig för sin egen kompetensutveckling.

Kompetensutvecklingen sker bland annat genom att de anställda deltar i
externa kurser. På Cell Networks kontor tas det även in externa talare för att
hålla kurser och det bedrivs även interna kurser för att kompetensutveckla de
anställda. Inom Cell Networks kontor bedrivs även internprojekt för att
kompetensutveckla de anställda. Dessa verkar fungera bra och vara
uppskattade bland de anställda. Vi menar att detta kan bero på att de
internprojekt som bedrivs på kontoret av de anställda själva, bättre kan
anpassas till den kunskapsbehov som finns på kontoret. Genom lösa fiktiva
frågeställningar i internprojekt kan projektresultaten användas i framtida
kundprojekt och upplevda problemområden kan elimineras.

Inom Framfab förekommer även en form av kompetensutveckling på
kompetensteamsmöten. Där hålls ibland interna utbildningar, för att sprida
och utveckla kunskap inom gruppen.

På Cell Networks kontor följs bestämmelserna om kompetensutveckling som
sätts upp vid utvecklingssamtalen inte helt. Kursbesök rationaliseras bort om
tiden är knapp.

”Jag har inte gått på någon kurs det senaste året. Jag hade kanske velat gå på någon, men
det är nog mera att det inte funnits tid att gå. Hade man velat gå och själv kunnat allokera
tiden hade man fått gå, men när tiden inte finns...” (Projektledare, Cell Network)

På Framfabs kontor försöks dock kompetensutveckling som bestämts vid
kompetensutvecklingssamtal prioriteras framför det ordinarie arbetet, även
om tiden är knapp.

Kunskap som överförs genom kompetensutveckling i form av kursbesök är
explicit kunskap. Genom överföringen lagras denna hos individen i form av
kognitiv och praktisk kunskap. Vid praktiskt inriktade kurser kan även tyst
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kunskap överföras och lagras hos individen. Detta då individer här kan lära sig
saker som är svåra att uttrycka i ord genom att praktisera.

Båda kontoren har regler och direktiv för kompetensutveckling. Gemensamt
är att anställda deltar i externa kurser. Vi menar vidare att kompetens-
utveckling i form av externa kursbesök fungerar bättre på Framfabs kontor än
på Cell Networks kontor, eftersom det finns tydligare regler för
kompetensutveckling. Detta är ett resultat av tydligare rutiner och kulturen har
även betydelse för att förmedla vikten av kompetensutveckling. Inom Cell
Network används dock därutöver intern kompetensutveckling. Denna tycks
fungera bra och vara underbyggd av rutiner såväl som kultur.

6.4 Sammanfattning
Vid jämförelse mellan de båda kontoren framträder att Framfabs kontor  har
tydligare kulturella uttryck och fler uttalade regler och direktiv för
kunskapsspridning än Cell Networks kontor. Framfabs tydligare kulturella
uttryck bidrar till att skapa stark sammanhållning och medför att anställda ser
hela företaget och inte enbart sitt eget specifika kompetensområde.

Bristen på klart uttalade värderingar med avseende på kunskapsspridning,
inom Cell Networks kontor, kompenseras till viss del av de sociala
aktiviteterna. Inom kontoret har det skapats en känsla av samhörighet, detta
till följd av att en gemensam värdering är att det ska vara trevligt att jobba
inom Cell Network. Samhörighetskänslan bidrar till att individerna enklare
förstår varandra vid interaktion, vilket underlättar lärande och ökar därmed
den befintliga kunskapsbasen och spridningen av kunskap. Det saknas dock
tydliga regler och direktiv för hur medarbetarna ska gå tillväga. Vetskap om
dessa rutiner har inte nått ut till de anställda och detta anser vi kan bero på
avsaknaden av tydlig fadderverksamhet.

I analysen framkommer att variablerna betraktade enskilt inte fångar hela
kunskapsspridningen. Organisationskultur, organisatoriska rutiner och
processer för kunskapsöverföring samverkar. Organisationskulturen skapar
gemensamma värderingar som kan underlätta kunskapsspridning,
organisatoriska rutinerna, i form av uttalade regler och direktiv, kan påverka
beteendet och processer för kunskapsöverföring medför att kunskapen sprids.
Detta leder till att den befintliga kunskapsbasen ökar samtidigt som
organisationens beroende av enskilda individer minskar. Det minskade
beroendet kan ses som en följd av att fler individer besitter samma kunskap
eller att individer har erhållit kunskap genom lärande som förändrat det
organisatoriska minnet. Det vill säga att individuell kunskap har blivit
organisatorisk.
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Organisationskulturen och de organisatoriska rutinerna skapar även
förutsättningar för att ny kunskap ska produceras. Detta genom att
organisatorisk kunskap överförs till individer till följd av att de lär sig
företagets regler och direktiv och dess värderingar. Då de anställda vet hur de
ska agera och de enklare förstår varandra underlättas interaktionen. På så sätt
ökar förutsättningarna för att sprida kunskap inom företag.
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7 SLUTSATSER OCH REFLEKTIONER

”Vi avser att skapa förståelse för kunskapsspridning inom projektbaserade
organisationer genom att fokusera på organisationskultur, och
organisatoriska rutiner och processer för kunskapsöverföring inom
projektbaserade företag.”

Så löd vårt syfte som presenterades i uppsatsens inledande kapitel. Vad har
studien då givit för resultat och vilka reflektioner har vi gjort?

För att kunna besvara det aktuella syftet har vi tagit stöd i relevanta teorier
(Kapitel 2: Referensram). Det empiriska materialet som samlats in under
studier vid våra fallföretag (Kapitel 4: Presentation av fallföretag och Kapitel 5:
Empiri) har sedan analyserats utifrån referensramen för att skapa förståelse för
kunskapsspridning utifrån kultur, rutiner och processer (Kapitel 6: Analys). Vi
är även medvetna om det vetenskapliga förhållningssätt som präglat oss under
arbetets gång (Kapitel 3: Metod). I detta kapitel lämnar vi våra fallföretag och
övergår till att föra en mer generell diskussion.

För att förenkla vårt resonemang kring hur förståelse för kunskapsspridning
kan skapas utifrån kultur, rutiner och processer illustreras detta i figuren som
presenteras i detta avsnitt. Figuren syftar till att klargöra hur de variabler som
vi har behandlat relaterar till varandra vid kunskapsspridning.

FIGUR 6:.Kunskapsspridning utifrån kultur, rutiner och processer
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Kunskapsspridning syftar till att öka den befintliga kunskapsbasen och avser
primärt att skapa förutsättningar för att ny kunskap ska bildas och minska
beroendet av enskilda individer. De tre variablerna har följande betydelse för
att kunskap sprids inom organisationer.

Organisationskultur och organisatoriska rutiner är trögrörliga och utgörs av
kulturell och rutinbaserad kunskap. Dessa återfinns på organisatorisk nivå och
har betydelse för hur processer för kunskapsöverföring tar sig uttryck.. Detta
sker genom att kulturen utgörs av värderingar som kan förmedla vikten av
kunskapsspridning, medan rutiner förmedlar hur detta ska ske. Kultur och
rutiner kan således ge upphov till ökade förutsättningar för att sprida och
skapa ny kunskap inom företag.

På organisatorisk nivå återfinns även dokumentation som utgörs av kodad
kunskap. Dokumentationen är placerad mellan organisationskultur och
organisatoriska rutiner, då hantering och sammanställning av dokumentation
bestäms av kulturell och rutinbaserad kunskap. Kodad kunskap är explicit till
sin natur och kan överföras skriftligt mellan individer. I figuren är
dokumentation illustrerad med en streckad cirkel för att påvisa att den inte
stått i fokus i uppsatsen, men ändå är viktig vid kunskapsspridning.

Processer för kunskapsöverföring återfinns på individnivå och sker vid
interaktion mellan individer. I interaktionen överförs explicit och tyst kunskap
och lagras hos individer som praktisk och kognitiv kunskap i och med att
individer lär sig. Processerna medför även att kunskap kan överföras till
organisatorisk nivå, genom att individuell kunskap lagras på den nivån, genom
exempelvis dokumentering. Överföring av kunskap till denna nivå är dock
trögrörlig, då kultur och rutiner är svåra att förändra. När kunskap överförs
ökar kunskapsbasen och därmed sprids kunskap inom organisationen och
dess beroende av enskilda individer minskar.

Tyst kunskap anses i regel vara svårare att överföra och sprida än explicit.
Under vår studie har det dock framkommit att projekt som arbetsform kan
fungera som en social arena för kunskapsspridning. Inom projektgrupper
skapas förutsättningar för socialisering, då medarbetare från olika områden
inom organisationen eller olika organisationer gemensamt utför ett uppdrag.
Vid samarbetet i en projektgrupp kan medarbetarna lära sig av varandra
genom observation och imitation. Samtidigt kan även ny kunskap skapas inom
gruppen genom att medarbetarnas befintliga kunskap kombineras på nya sätt.
Projektgruppernas varierande sammansättning bidrar också till att öka
spridningen av kunskap, medan projektuppdragens variation ger incitament till
att skapa ny kunskap.

Tillämpningen av projekt underlättas om det finns regler och direktiv som
reglerar arbetet inom projektgrupper. När projekt avslutats och medarbetarna
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delas in i nya projektgrupper effektiveras arbetet om det finns ett enhetligt
arbetssätt. Efterlevnad av regler och direktiv förstärkas om individer inom
organisationer förstår meningen med dem och att de har förståelse för
helheten. Detta kan uppnås genom att kulturens värderingar och normer.
Arbetet kan även effektiviseras genom att kunskap som skapats inom projekt
sprids inom organisationen och återanvändas.

Reflektioner
Vårt uppsatsarbete har präglats av en iterativ process, där teori och empiri har
påverkat varandra i ett ständigt växelspel. Under arbetes gång har vi reducerat
vårt empiriska material för att erhålla överskådlighet och materialet har sedan
strukturerats i utkristalliserade mönster. I enlighet med Alvessons och
Björkmans (1992) resonemang kring vikten av att finna balans mellan
teoretisk abstraktionsnivå och empirisk särart vid fallstudier har vi försökt
göra en avvägning mellan dessa i vår uppsats.

Vårt teoretiska bidrag, det Larsson (1994) avser med pragmatiskt värde, består
i att vi har försökt skapa förståelse för kunskapsspridning genom att studera
hur kultur, rutiner och processer samverkar inom projektbaserade företag. Vi
har under arbetets gång insett att kunskapsspridning är ett komplext begrepp
till följd av kunskapens mångfacetterade natur. Då kunskap skapas i
interaktionen mellan individen, blir den individuella aspekten viktig. Det har
dock aldrig varit vår avsikt att behandla den i vår uppsats, men vi anser att det
kan vara relevant att granska den vid fortsatt forskning inom detta område.

Avslutande ord
Vi avslutar med att återgå till Stewarts (1999) resonemang om
kunskapssamhället, som presenterades i introduktionen av denna uppsats, i
vilket han menar att kunskap idag kan betraktas som den mest betydelsefulla
produktionsfaktorn. Då vi, som tidigare framkommit, delar detta resonemang
menar vi att det är väsentligt för kunskapsintensiva företag att öka
medvetenheten kring kunskapsspridning. Om kultur, rutiner och processer
inom företag identifieras, kan en bättre helhetsförståelse för
kunskapsspridning skapas och den faktiska spridningen av kunskap förbättras.
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APPENDIX I

INTERVJUGUIDE 1

Inledning
� Presentation av oss själva, utbildningen och magisteruppsatsen.

� Fråga om respondenten godkänner att vi bandar intervjun. Klargöra behandlingen av
intervjumaterialet.

Bakgrund
� Kan Du berätta om Dig själv, Din bakgrund och funktion inom företaget?

� Vad är företagets verksamhet och affärsidé?

� Vad gör företaget unikt? Vad skiljer Er från konkurrenterna?

� Hur ser organisationsstrukturen ut? Vad är tanken bakom denna struktur?

� Vad har Ni för uttalade värderingar inom företaget och hur får dessa genomslagskraft?
Hur förmedlas dessa konkret?

Kunskapsöverföring
� Hur ser Ni på kunskap som en resurs i Ert företag?

� Var finns kunskapen, hos individen eller organisationen?

� Vad finns det för modeller, riktlinjer, rutiner för kunskapsöverföring?

� Finns det mallar för hur dokumentation ska ske? Om ja: Hur är dessa strukturerade?
Vad är det för information som ska avrapporteras?

� Vad gör Ni när Ni har avslutat ett projekt med avseende på den erhållna kunskapen?
Görs projektutvärderingar och vem ansvarar i så fall för att det blir gjort?

� Vilka typer av formella och informella informationsvägar finns? Vilken roll spelar
dessa? Vilken typ av information utbyts?

� Vilka olika sorters möten finns det? Vilka berörs Du av?

� Om Du har upplevt några med kunskapsöverföring kan Du i så fall beskriva dessa?
Om ja: Vad görs för att åtgärda dem?

� Hur hanteras kompetensutveckling inom företaget? Hur får resten av organisationen
del av den kunskap som individen erhåller?

� Vad karaktäriserar en typisk nyanställd och hur socialiseras denna in i organisationen?
Tillämpas fadderskap?

� Var söker Du kunskap när Du ställs inför problem?

Avslutning

� Frågor och funderingar till oss?

� Kan vi återkomma med eventuella frågor?





APPENDIX II

INTERVJUGUIDE 2
Inledning

� Presentation av oss själva, utbildningen och magisteruppsatsen.

� Fråga om respondenten godkänner att vi bandar intervjun. Klargöra behandlingen av
intervjumaterialet.

Bakgrund

� Kan Du berätta om Dig själv, Din bakgrund och funktion inom företaget?

� Vad är företagets verksamhet och affärsidé?

� Vad gör företaget unikt? Vad skiljer Er från konkurrenterna?

Projekt

� Kan Du beskriva ett typiskt projekt?
Antal personer/storlek?
Uppbyggda, med avseende på ansvar och roller?
Tidperspektiv?
Typiska kunder?

� Ser projekten likadana ut? Variation?

� Hur upplever Du att det är att arbeta i projekt? Positivt/negativt

Kunskapsöverföring

� Var finns kunskapen, hos individen eller organisationen?

� Vilken typ av kunskap anser Du utvecklas inom projekt?

� Vad finns det för modeller, riktlinjer, rutiner för kunskapsöverföring?

� Vad gör Ni när Ni har avslutat ett projekt med avseende på den erhållna kunskapen?
Görs projektutvärderingar och vem ansvarar i så fall för att det blir gjort?

� Finns det mallar vid dokumentation för hur den ska ske? Om ja: Hur är dessa
strukturerade? Vad är det som ska avrapporteras?

� Vilka typer av formella och informella informationsvägar finns? Vilken roll spelar
dessa? Vilken typ av information utbyts?

� Vilka olika sorters möten finns det? Vilka berörs Du av?

� Om Du har upplevt några med kunskapsöverföring kan Du i så fall beskriva dessa?
Om ja: Vad görs för att åtgärda dem?

� Hur hanteras kompetensutveckling inom företaget? Hur får resten av organisationen
del av den kunskap som individen erhåller?



� Vad karaktäriserar en typisk nyanställd och hur socialiseras denna in i organisationen?
Tillämpas fadderskap?

� Var söker Du kunskap när Du ställs inför problem?

Avslutning
� Frågor, funderingar till oss?

� Kan vi återkomma med eventuella frågor?




