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Studien har tagit sin utgångspunkt i det kunskapsintensiva
arbetslivet där individen ses som kunskapsbärare. Det blir
avgörande för organisationen att ta tillvara på denna kunskap och
således ställs kunskapshantering centralt för studien. Syftet har
varit att undersöka hur chefer upplever och uttrycker hur
individburen kunskap kan komma organisationen till gagn. För
kunskapsöverföring, mellan individ och organisation, har
forskning betonat vikten av ett kollektivt lärande. Studien utgår
därför från ett socialt perspektiv på lärande.
Med hjälp av en kvalitativ strategi med semistrukturerade
intervjuer inhämtades empirin. Sedermera problematiserades och
analyserades resultatet utifrån Wengers teori om praktikgemenskapen och Alvesson och Kärremans modell för kunskapshantering. Slutsatser som kunnat göras är bland annat att social
interaktion och gemenskap är avgörande för en lärande
organisation, dock kan inte praktikgemenskapen tillskrivas mening
som ett managementverktyg. Teorin kan däremot anammas som
förhållningssätt för cheferna i att uppmärksamma olika slags
gemenskaper och deras potential till kunskapsutveckling för hela
organisationen.
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INTRODUKTION
Studiens första kapitel tar sin utgångspunkt i att beskriva hur nuvarande arbetsklimat i
ett kunskapsintensivt samhälle tar sig i uttryck. Ett allt mer individualiserat samhälle
ställer högre krav på individens egen kunskapsutveckling och paradoxalt nog betonar
forskning värdet av kollektiva lärprocesser. De första avsnitten ämnar därför ge en
vidare förklaring till detta fenomen samt presentera tidigare forskning om hur detta kan
hanteras i en lärande organisation. Nästkommande avsnitt ger studien en tydlig
avgränsning och därefter presenteras läsaren för studiens syfte och dess
frågeställningar. Slutligen följer ett teorietiskt ramverk som syftar till att ge en djupare
förklaringsmodell för studiens frågeställningar.

Inledning
Enligt Unionens trendrapport (2009) för arbetslivet och flertalet forskningsresultat visar
dessa tydligt att kompetens och kunskap är, och kommer fortsätta vara, mycket viktiga
områden för arbetslivet samt ha en avgörande betydelse för såväl organisationers, som
individers, framgång (Backlund, Hansson & Thunborg, 2001; Ellström, 1996; Illeris,
2007; Nonaka, 1994; Ohlsson, 2008; Söderström, 2011). Marknadsanpassningar och
teknikutveckling i dagens arbetsliv är två aspekter vilka driver fram förändrade behov
där organisationen behöver anpassa sig till de nya krav som ställs (Unionen, 2009). Det
är således inget tvivel om att kompetens och kunskap kommer vara nödvändiga
förutsättningar för såväl organisationer som för individer för att anpassa sig till denna
förändring. Gällande kunskaps- och kompetensutveckling visar Unionens trendrapport
(2009) att en ansvarsförskjutning har skett, från organisation till individ. I dagens
arbetsliv förväntas individen ta ansvar för sin egen kunskap och kompetens i syfte att
vara anställningsbar och främja organisationens utveckling (Backlund, m.fl., 2001;
Illeris, 2007; Nonaka & Von Krogh, 2009; Söderström, 2011). Samtidigt visar forskning
på en ökad betydelse av att organisationen utvecklas mot en lärande organisation där
individburen kunskap och kompetens kommer organisationen till gagn (Granberg &
Ohlsson, 2009; Granberg & Ohlsson, 2005; Senge, 2006; Söderström, 2008).
Intresset till studien väcktes av trenden där ett starkt individualiserande samhälle visar
att individburen kunskap får en allt mer avgörande betydelse, särskilt i det
kunskapsintensiva arbetslivet. Samtidigt visar flertalet forskningsresultat på en ökad
vikt och betydelse av ett kollektivt lärande för organisatorisk framgång (Granberg &
Ohlsson, 2009; Granberg & Ohlsson, 2005; Senge, 2006; Söderström, 2008). Därför blir
det ett paradoxalt förhållande som fångar vårt intresse, där det å ena sidan är nödvändigt
för individen att utveckla sin kompetens och kunskap, och å andra sidan att
organisationen är starkt beroende av den individburna kunskapen för att nå framgång.
Frågeställningen blir därför hur individburen kunskap kan komma organisationen till
gagn. Söderström (2011) menar att arbetslivet har kommit att bli ett intressant och
integrerat fält i den pedagogiska disciplinen där ett ökat intresse för lärande har kunnat
skönjas. Det förändrade arbetslivet sätter pedagogiska processer i nya kontexter som
skapar problemformuleringar kring lärande i arbete och lärande organisationer. Som
studenter på personal och arbetslivsprogrammet med arbetslivspedagogik som
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inriktning blir det således intressant att dels studera fenomenet utifrån vår kommande
yrkesprofession och dels utifrån ett pedagogiskt perspektiv.

Bakgrund
Det kunskapsintensiva och flexibla arbetslivet
Dagens arbetsliv har utvecklats från tidigare industrisamhälle för att idag färgas av det
nya informations- och kunskapssamhälle som präglas av teknisk utveckling och ökad
konkurrens (Hanson, 2004; Ohlsson, 2008). Idag är arbetslivet kunskaps- och
kompetenskoncentrerad (Ohlsson, 2008) och Söderström (2011) hävdar att den
kunskapsintensiva sektorn kommer fortsätta expandera vilket kommer fordra ny
kompetens och kunskap inom olika yrkesgrupper. Flertalet forskare menar att det
således blir allt viktigare att tala om lärande som särskilt betydelsefullt för den fortsatta
utvecklingen (Ellström, 1996; Hanson, 2004; Illeris, 2007; Söderström, 2011). Hanson
visar i sin forskning att “väl utbildad personal anses ha bättre förmåga att arbeta
självständigt och är mer utvecklingsbar på sikt” (2004, s. 10). Därför blir det avgörande
att reflektera kring den pedagogiska utmaningen i att skapa förutsättningar i hur ett
framåtriktat lärande kan utformas för såväl organisationer som individer, och hur dessa
kan komplettera varandra (Söderström, 2011).
Dagens arbetsliv kan också beskrivas som komplext och motsägelsefullt.
Organisationers struktur utmanas av det kunskapsintensiva samhället och har de senaste
decennierna gått från regelstyrning till målstyrning, från hierarkier till decentralisering
och från ett beslutsfattande på ledningsnivå till verksamhetsnära beslutsfattande. Det
kunskapsintensiva samhället utmanar också strukturen och sammansättningen av
medarbetarna där utvecklingen gått från att betona individens egen prestation till
självstyrande grupper och team. Vidare kännetecknas organisationerna av
effektivisering, standardisering och outsourcing (Ellström, 1996; Hanson, 2004; Taskin
& Devos, 2005; Ohlsson, 2008). I denna utveckling är det aktuellt att nämna
användningen av konsulter. En bransch som växer i och med organisationens
anpassning i att möta kraven på ny kunskap och ständig effektivisering (Stroh &
Johnson, 2006).
Förutsättningarna liksom strukturerna i arbetslivet ger således individen flexibilitet,
frihet, medbestämmande och möjligheter till engagemang. Vidare förutsätts också
medarbetaren vara deltagande och självständig. Samtidigt ställs krav på individen att ta
ansvar för att upprätthålla och utveckla sin kunskap och kompetens, där bland annat
teknisk- och socialkompetens ses som nödvändiga områden (Backlund m.fl., 2001;
Ellström, 1996; Hanson, 2004; Taskin & Devos, 2005; Ohlsson, 2008). Vidare
förutsätts individen också kunna utöva växelverkan mellan rutin- och
utvecklingsmässiga arbetsuppgifter (Ellström, 1996).
Taskin och Devos (2005) menar att organisationer i hög utsträckning har väl
utformande utvecklingsstrategier efter individen vilket är nödvändigt. Detta för att
hantera medarbetarna som bärare av kunskap, så kallade knowledge workers, vilka
arbetar efter mantrat thinking for living. Dock visar forskning på betydelsen av
kollektiv, organisatorisk kunskap, vilket ger ytterligare en dimension till det
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kunskapsintensiva och flexibla arbetslivet (Granberg & Ohlsson, 2009; Granberg &
Ohlsson, 2005; Senge, 2006; Söderström, 2008).
Den kunskapsintensiva organisationen
Tidigare beskrivning i bakgrunden redogör för ett komplext arbetsliv där kunskap har
fått en bärande betydelse. Ur denna utveckling har det, sedan 1990-talet, vuxit fram ett
intresse bland forskare att även studera organisationen ur ett kunskapsperspektiv
(Alvesson, 2001; Kärreman, 2010). Under tidigt 90-tal myntades begreppet Knowledge
Intensive Firms1genom forskare som behandlade frågor rörande ledning och
organisering av den nya tidens organisationer (Kärreman, 2010). Fenomenet har ådragit
sig stor uppmärksamhet och flertalet forskare (Alvesson, 2001; Ditillo, 2004; Kärreman,
2010) har i olika forskningsprojekt försökt beskriva karaktärsdragen och identifiera de
faktorer och förutsättningar som särskiljer den kunskapsintensiva organisationen från
andra. Främst har detta gjorts ur ett ledningsperspektiv där kunskapshantering ofta
beskrivs som angelägenhet särskilt för den kunskapsintensiva organisationen (Alvesson,
2001; Alvesson & Kärreman, 2001).
Alvesson (2001) redogör på ett kritiskt sätt för kunskap och dess betydelse för så
kallade kunskapsintensiva organisationer och ifrågasätter rimligheten i att särskilja dem
från andra typer av organisationer, då alla verksamheter är beroende av kunskap.
Kunskap är ett tvetydigt och subjektivt begrepp som inom forskningen tillskrivs en rad
olika definitioner beroende på forskarens disciplinära tillhörighet. Generellt
förekommande är att belysa de subjektiva, implicita, situerade och dynamiska
aspekterna. Särskilt för den kunskapsintensiva organisationen har en kombination av
formell och teoretisk kunskap, social kompetens, generell intelligens och
helhetsförståelse för den specifika bransch formulerats som en beskrivning av vad
kunskap är (Alvesson 2001; Alvesson & Kärreman, 2001; Kärreman, 2010; Nonaka
1994). Trots att forskare är ense om att kunskap är svårdefinierat tillägnas stor
uppmärksamhet åt hanteringen av den, då forskare är överens om kunskapens potential i
att tillskriva värde till företagsrelaterade resultat (Alvesson, 2001; Alvesson &
Kärreman, 2001; Ellström, 1996; Nonaka, 1994; Söderström, 2011).
Trots gjorda anmärkningar på definitionsproblematiken som är närvarande när vi talar
om den kunskapsintensiva organisationen, så menar Alvesson (2001) att det kan det
ändå finnas rimlighet i att utmärka den från andra slags organisationer. Utmärkande för
den kunskapsintensiva organisationen sammanfattas av forskning att ledningen har
tillkännagett medarbetarnas kompetens som den viktigaste resursen i att bidra till ett
värdeskapande för organisationen och mycket av det arbete som bedrivs för
verksamhetens räkning är kunskapsberoende. Vidare är individen kunskapsbärande och
applicerar detta kunnande i innovation, produkter och teknologi. Slutligen har
verksamheten ofta förmåga att lösa komplexa problem för sina kunder genom att
använda mycket specifik kunskap som återfinns hos medarbetarna. Arbetsformerna är
ofta karakteriserade av autonoma förhållanden där medarbetare ofta är självstyrande och
organiserade. Arbetsinnehållet är till stor del präglat av kreativitet och innovativt
1

För studien kommer den svenska översättningen, kunskapsintensiva organisationer, att användas.
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problemlösande. Organisationsstrukturen är decentraliserad och flexibel, många gånger
på basis av team (Alvesson, 2001; Ditillo, 2004 och Nonaka & Van Krogh, 2009).
Ditillo (2004) tillägger att organisationens ledning i vissa fall besitter en lägre nivå av
kunskap än medarbetarna och att i dessa fall blir det främst av vikt för ledningen att
främja till förutsättningar för vidare utveckling och lärande, snarare än kontroll av
kunskapsutveckling. Slutligen menar Alvesson (2001) att konsultfirmor, reklambyråer,
ingenjörs- och teknikföretag skulle kunna vara exempel verksamheter som kan
klassificeras som kunskapsintensiva.
Den lärande organisationen
De två faktorerna lärande och förändring förstärker varandra. Ju
snabbare omvärlden förändras, desto mer kunskap måste organisationen
utveckla för att handskas med förändringen. Och omvänt, ju mer
kunskap som organisationen utvecklar, desto mer kan de påverka
omvärlden (Dixon, 1994 från Granberg & Ohlsson, 2009, s. 15).
Forskare är överens om att det är av största vikt att organisationen utvecklas i takt med
den snabbt föränderliga omvärlden där man betonar vikten av prestation, samarbete,
lärande och kompetensutveckling (Aslam, Javaid, Tanveer, Khan och Shabbir, 2011;
Granberg & Ohlsson, 2009; Granberg & Ohlsson, 2005; Söderström, 2008). För att en
utveckling av organisationen ska komma till stånd menar såväl Söderström (2008) som
Aslam m.fl. (2011) att ett lärande måste ske på alla organisatoriska nivåer.
Benämningen för ett lärande i organisationer har snarlika formuleringar, den lärande
organisationen, organisatoriskt lärande, organisatorisk kunskap och knowledge
management och ofta förväxlas de med varandra. Begreppen antar olika perspektiv för
att förklara hur utvecklingen av kunskap kan komma till stånd i organisationer vilket
kan ses som ett argument för att särskilja dem från varandra (Granberg & Ohlsson,
2009). Gherardi (2006) problematiserar särskilt begreppen organisatoriskt lärande och
lärande organisation i relation till varandra. Forskaren menar att de båda begreppen är
svårskiljaktiga och båda har sin bias. Gherardi (2006) menar att begreppen lyder under
samma disciplin, i att förklara kunskap i organisationer. Granberg & Ohlsson (2009)
särskiljer också begreppen från varandra genom att förklara organisatoriskt lärande som
en strategi för att höja organisationens effektivitet och den lärande organisationen målar
visioner och utmanar normer och ramar för fortsatt utveckling. Vi ansluter oss till
Granberg & Ohlssons definition av den lärande organisationen;
[D]en organisation som skapar goda förutsättningar för medarbetarens
lärande och som tar tillvara och nyttiggör detta i organisationens strävan
att påverka och anpassa sig till omvärlden med syftet hög effektivitet
(2009, s. 51).
Vidare ger Granberg & Ohlsson (2009) förklaringen att organisatorisk kunskap
behandlar och definierar kunskap och slutligen ses knowledge management som ett
perspektiv som visar det strategiska värdet av organisatorisk kunskap. Vidare kommer
den lärande organisationen och knowledge management vara uppsatsens fokus.
4

Den lärande organisationens kärnverksamhet
Senge (2006) som myntade begreppet den lärande organisationen på 90-talet skrev en
mycket uppmärksammad och omdebatterad bok, den femte disciplinen, för att visa på
vilka kärnverksamheter en organisation behöver anamma för att bli lärande. Boken
reviderades i början på 2000-talet där Senge (2006) uppmärksammar den förändring
samhället och arbetslivet genomgått och vilka utmaningar det har fört med sig för
organisationer. Den främsta utmaningen, anser Senge (2006), ligger i att forma
organisatoriska strukturer som främjar ett kontinuerligt lärande i ett utvecklande
samhälle. Hans övertygelse är att en lärande organisation endast kan komma till stånd
om ett individuellt lärande, i en kollektiv process, har föregått det organisatoriska
lärandet. Dock, menar Senge (2006) att det inte en garanti för att ett individuellt lärande
kommer organisationen till gagn bara för att individen tillägnat sig kunskap. Såväl äldre
som ny forskning visar att mycket av den viktiga kunskapen för organisationen är av
implicit karaktär och således individburen. Dock har den lärande organisationen
potential till att skapa förutsättningar för kollektiva lärprocesser som kan transformera
det implicita till explicit och därmed göra kunskapen tillgänglig för att utveckla
organisationen (Abdul Wahid & Mohd Mustamil, 2014; Pandey & Dutta, 2013;
Nonaka, 1994; Senge, 2006). Senges (2006) ursprungliga tanke för den lärande
organisationen var att varje organisationen skulle anamma ett förhållningssätt vilket
skapade förutsättningar för organisationen att tillägna sig kunskap. Dock menar kritiker
(Ohlsson, 2008) att den kollektiva kompetensbasen som bildar organisationens
kunskapskapital styrs av ett fåtal individer. Således kan maktförhållanden uppstå inom
organisationen vilket istället hämmar den organisatoriska utvecklingen och där med den
lärande organisationen.
Det blir därför avgörande för organisationen att anamma den lärande organisationens
kärnverksamheter; aspiration (personal mastery och shared vision), reflective
conversation (mental models och dialouge) och understanding complexity (system
thinking) som alla syftar till att skapa ett kunskapsflöde i organisationen och således
förebygga maktstrukturer. Denna modell skisseras som en pall med tre ben (figur 1)
som syftar till att visa på vilka kärverksamheter som behövs samt hur de är beroende av
varandras existens.

Figur 1. Senges (2006) modell över den lärande organisationens kärnverksamheter. Modellen illusterar det faktum att att
kärnverksamheten behöver alla tre delar för att vara beståeende.
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Kärnverksamhetens underkategorier utgör sedermera de fem disciplinerna som den
lärande organisationen bör innehålla för att fungera framgångsrikt. Kortfattat handlar de
fem disciplinerna om vilka förutsättningar organisationen bör ha för att kunna ses som
en lärande organisation. I uppsatsen behandlas inte alla discipliner lika ingående utan de
som är av störst betydelse för studiens syfte beskrivs något närmare (Senge, 2006).
Senges discipliner
Först och främst handlar det om att se till individerna i organisationen och deras
förmåga till personligt mästerskap (personal mastery). Disciplinen belyser individens
ständiga önskan om kunskapsutveckling, genom inhämtning av kunskap och reflektion
av kunskapen. Individens personliga mästerskap utgör, enligt Senge (2006), essensen i
den lärande organisationen. Vidare behandlas teamlärande (dialouge) som ytterligare en
avgörande aspekt. I ett kollektivt lärande kan individens fulla potential och kapacitet
komma till uttryck och tillsammans med andra skapa synergieffekter som gynnar alla
parter. Senge (2006) betonar dialog och diskussion som elementära delar för att skapa
en gemensam riktning i teamet. Slutligen lyfter Senge (2006) fram organisationen som
ett levande system där det systemteoretiska synsättet beskrivs som den femte, och sista,
disciplinen var i alla övriga discipliner knyts samman och bildar en helhetsförståelse för
den lärande organisationen. Det kan således bli aktuellt att tala om den lärande
organisationen som en relevant och aktuell modell för det flexibla och kunskapsintensiva arbetslivet. Kritiska röster menar dock att den lärande organisationen
framställs som ett managementbegrepp som med enkla medel kan införlivas i den
befintliga organisationen (Backlund, m.fl., 2001; Nilsson, m.fl., 2011).
Som Senge (2006) uttrycker så betonas relationer (dialouge) i den lärande
organisationen vilket också kräver rätt förutsättningar för att skapa bärighet.
Gemenskaper, meningsskapande och identitetsskapande är några av de förutsättningar
som krävs för att få tillstånd de kollektiva lärprocesserna (Senge, 2006; Wenger, 1998).
Dock menar andra forskare (Backlund m.fl. 2001; Roberts, 2006) att det finns
svårigheter i att se den lärande organisationen som ett rent managementbregepp.
Flertalet forskare är därför överens om att det krävs mer än att anamma ett begrepp för
att vara en lärande organisation. Vidare, menar de, att det finns en grundproblematik i
att benämna en organisation som lärande. Motfrågan som därmed uppstår är om en
organisation överhuvudtaget kan lära och om det även kan finnas organisationer som
inte kan lära? (Abdul Wahid & Mohd Mustamil, 2014; Granberg & Ohlsson, 2009). I
studien anammas därför Senges (2006) ursprungliga tankegångar om att en lärande
organisation handlar om att tillägna sig ett förhållningssätt som skapar förutsättningar
för att ett individuellt lärande ska komma organisationen till gagn.

Avgränsning
Arbetslivspedagogiken är ett tvärvetenskapligt forskningsfält vilket inrymmer en stor
teoretisk vidd, en mängd forskningsinriktningar och flertalet perspektiv (Söderström,
2011). Det blir således aktuellt att göra en avgränsning för uppsatsen (figur 2). Den
första avgränsningen görs då ett pedagogiskt perspektiv antas, dels för att
överensstämma med vår studieinriktning och dels för att vara av intresse för vår
kommande yrkesprofession som personalvetare. Vidare har det första kapitlet i
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uppsatsen redan tagit en tydlig ståndpunkt där det kunskapsintensiva arbetslivet och
dess komplexa förhållande har varit uppsatsens intresse. Ytterligare avgränsning görs då
problemområdet angrips utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Detta görs genom att vid
insamling av det empiriska materialet tillfråga chefer, som får representera
organisationen. I och med dessa val begränsas studien då ett pedagogiskt och
organisatoriskt perspektiv kommer tas i beaktning i en, till synes, komplex frågeställning.
Vidare avgränsas uppsatsen genom sin teoretiska ansats. Lärande kan, som skall
redogöras för senare i studien, angripas ur flera teoretiska perspektiv. I och med
lärandets komplexitet anses perspektiven dessutom vara av kompletterande karaktär,
snarare än uteslutande av varandra. Beroende av teoretisk utgångspunkt, kommer detta
sedermera avspegla forskningsresultatet. I sammanhanget är det därför viktigt att säga
något om den uppsjö av lärteorier som grundvalen gjorts utifrån. Utgångspunkten för
studien är att individen redan har förvärvat en viss kunskap som ämnar komma
organisationen till gagn. Därför är inte en förklaring av hur ett individuellt lärande går
till av intresse. Fokus för studien ämnas istället vara hur förutsättningar skapas för
lärande och hur den individburna kunskapen kan komma organisationen till gagn utifrån
sociala lärprocesser. De teoretiska utgångspunkterna blir således sociala lärteorier, med
en särskild betoning på praktikgemenskaper (Wenger, 1998). Forskningen kommer
vidare att appliceras på det kunskapsintensiva arbetslivet och främst i de branscher där
organisationer är särskilt beroende av den individburna kunskapen. Med inspiration av
Alvessons (2001) exempel på vad en sådan verksamhet kan komma att vara, exempelvis
konslutfirmor inom IT samt teknik- och ingenjörsföretag, avgränsas studien ytterligare
till att omfatta denna bransch.

Figur 2. Illustrering av studiens avgränsning. Modellen syftar till att tydliggöra vilka olika delar; individ-kollektiv-organsiation, som
kommer vara centrala i studien. Dessutom tydliggörs att studiens perspektiv är utifrån chefers erfarenheter och att ett scoaialt
perspektiv på lärande blir studiens teoretiska utgångspunkt.
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Syfte och problemformulering
Förhållandet som föreligger i dagens arbetsliv är att individburen kunskap får en
avgörande betydelse för organisatorisk framgång, det blir således kritiskt för
organisationer att tillägna sig denna. I detta kan en motsättning komma att skapas, då
forskning starkt betonar vikten av kollektivt lärande som förutsättning för att individens
kunskap ska bli av organisatoriskt värde. Detta har kommit att mynna ut i en intressant
skärpunkt som blivit studiens utgångspunkt.
Syftet blir därför att utifrån ett socialt perspektiv på lärande undersöka chefers
erfarenheter av hur individburen kunskap kan komma organisationen till gagn. Studiens
syfte ämnas besvaras av följande frågeställningar:
1. Vilka är chefers upplevelser av hur de kan skapa förutsättningar för den enskilda
medarbetaren att driva sin egen kunskapsutveckling i arbetet?
2. Vilka är chefers erfarenheter av gemenskapers betydelse för ett lärande för såväl
individ som organisation?
3. Hur upplever chefer att individers kunskaper kan komma organisationen till
gagn?

Tidigare forskning
Från individ till kollektiv och en lärande organisation
Tidigare har begreppet den lärande organisationen diskuterats där diskussionen
mynnade ut i en sammanfattande fråga om huruvida en organisation kan anses lärande
eller ej? Som framkommit var Senges (2006) ursprungliga tanke att den lärande
organisationen inte skulle ses som något annat än ett uttryck för hur en organisation kan
skapa förutsättningar för att tillägna sig och skapa ny kunskap genom individen.
Although individuals learn through various mechanisms and initiate self
learning at diverse stages of professional life, yet this individual learning
is ineffectual for an organization unless it is not been transformed in
organizational learning (Aslam, m.fl., 2011, s.738).
Citatet ovan förstärker betydelsen av att organisationen skapar rätt förutsättningar för att
individens kunskap ska komma organisationen till gagn. Frågan för oss tillbaka till 90talets florerande och omfattande forskning då frågeställningar rörande lärande i
organisationer och dess hantering stod centralt.
Implicit till explicit kunskap
På 90-talet såg Nonaka (1994) att forskning för hur kunskap formas och skapas inom
organisationer var knapphändig trots att flertalet forskare hade börjat intressera sig för
kunskapens betydelse för organisationens överlevnad. Utifrån behovet av forskning
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gjorde Nonaka (1994) sedermera empiriska studier i japanska företag där resultatet kom
att bli ett teoretiskt ramverk, the dynamic theory of organisational knowledge. Essensen
i forskningen kan sammanfattas till att trots att individen är den enda och primära källan
till kunskap spelar organisationen en kritisk roll i att synliggöra och artikulera den
individburna kunskapen (Nonaka, 1994). Vidare utmynnade forskningen i ett betydande
grundantagande, det finns två typer av kunskap; implicit och explicit. Den främsta
distinktionen beskrivs som att explicit kunskap är sådan kunskap som kan formaliseras
och dokumenteras och därför kan kommuniceras. Implicit kunskap är personifierad,
subjektiv och svår att kommunicera, den är dessutom betingad i handling och
deltagande i en specifik kontext. Nonakas (1994) främsta forskningsbidrag är att teorin
genererar förståelse för hur kunskap konstrueras genom kontinuerlig interaktion mellan
implicit och explicit kunskap, i syfte att göra individburen kunskap tillgänglig för
organisatoriskt bruk. Det fundamentala är att kunskap konstrueras av individen och att
organisationen aldrig kan skapa kunskap utan individen. Således kan organisationen ses
som ett forum för mänsklig interaktion vari förutsättningar för samspelet mellan explicit
och implicit kunskap sker.
Forskning gör också en åtskillnad mellan formellt - och informellt lärande där resultat
bland annat visar att informella lärsituationer ses som särskilt viktiga för att
transformera implicit- till explicit kunskap (de Grip & Smits, 2012; Skule, 2004).
Särskilt relevant för studiens syfte är den forskning som de Grip och Smits (2012)
bedrivit där forskarna pläderar för att det informella lärandet är särskilt betydelsefullt i
högteknologiska branscher med snabb förändringstakt. Ingenjörer ges som ett exempel
på en specifik yrkeskategori inom branschen. De Grip och Smits (2012) menar även att
ingenjörernas kunskap ofta är implicit men att det är av stort värde att göra den explicit
och organisatorisk i syfte att vara konkurrenskraftig. Resultatet av forskningen visar att
ingenjörerna lägger stor del av sin tid på arbetsplatsen att ingå i, och vara en del av,
informella lärtillfällen. De Grip och Smits (2012) menar att sådana tillfällen handlar om
ett lärande initierat av medarbetaren själv där hon ser sina kollegor som ett redskap i att
utveckla sin kunskap, kollegialt lärande i exempelvis team och att utföra arbetsuppgifter
i relation till andra som gynnar till lärande. I arbeten med hög förändringstakt, likt
ingenjörsyrket, blir det avgörande att vara lösningsorienterad och kunna arbeta
tillsammans med andra. De Grip och Smits (2012) forskning visar att det således är mer
gynnsamt för individen och dennes kollegor att lära tillsammans i gemensamma
uppdrag än att avsätta tid för formella utbildningsinsatser.
Kunskapsöverföring genom socialt samspel
Flera forskare (Aslam m.fl., 2011; Pandey & Dutta, 2013) har koncentrerat sig på frågan
om hur individburen implicit kunskap kan göras gemensam och explicit genom sociala
samspel. Forskarna visar på olika sätt hur sociala gemenskaper, t.ex. team på
arbetsplatsen kan stimulera till organisatoriskt lärande. Aslam m.fl. (2011) redogör i sin
forskning för hur ett organisatoriskt lärande sker i en process av kunskapsdelning,
tolkning och hantering. En samhörighet kring en gemenskap, ett team, har möjlighet att
skapa förutsättningar för individen att känna sig förtrogen med att dela med sig av sina
erfarenheter och förvärvad kunskap (Aslam m.fl., 2011; Pandey & Dutta, 2013).
Studien av Pandey och Dutta (2013) lyfter även fram kulturaspekter och argumenterar
för att organisationskulturen med största sannolikhet påverkar hur framgångsrik
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spridningen av kunskap inom kollegiet, men också mellan olika institutionella
gemenskaper, blir. En organisationskultur kan uppmuntra till kunskapsspridning genom
transparens, förtroende och ett öppet klimat så att individen ska känna att hon vill dela
med sig av sin kunskap och bidra till det organisatoriska lärandet.
Forskning på den lärande organisationen har utvecklats mot att allt mer fokusera på
människors samspelsprocesser och genom denna utveckling anta ett socialkonstruktionistiskt synsätt (Aslam m.fl., 2011; Granberg & Ohlsson, 2009). Flertalet
forskare menar att det är när kunskapen sätts i sammanhang med andra som den skapar
deltagande och mening i olika sociala och kulturella situationer vilket också berikar
organisationens utveckling (Aslam m.fl., 2011; Gherardi, 2006; Granberg & Ohlsson,
2005; Senge, 2006).
Gherardi (2006) menar att kunskap är något som konstrueras människor emellan. En
teori kring kollektiva lärprocesser och sociala strukturer benämns som Communities of
practice (CoP)2. Teorin har blivit uppmärksammad i att beskriva och förklara hur
kunskapsdelning kan komma till stånd i olika praktikgemenskaper (Wenger, 1998).
Praktikgemenskapen beskrivs som en av 2000-talets viktigaste strukturer i att skapa ett
rikt lärandeklimat i organisationen (Abdul Wahid & Mohd Mustamil, 2014; Illiris,
2007; Pandey & Dutta, 2013). Teorin kommer att presenteras närmare i studiens stycke
om teoretisk utgångspunkt.

Sammanfattning
Dagens arbetsliv är komplext och befinner sig i ett kunskapsintensivt samhälle som
kännetecknas av snabb förändringstakt och ökad konkurrens. Sedan tidigt 90-tal har
forskare kommit att tillämpa begreppet den kunskapsintensiva organisationen. Främsta
kännetecknet som lyfts fram är tillkännagivandet av individburen kunskap som
organisationens främsta resurs (Alvesson, 2001; Hanson, 2004). Som konsekvens av
detta ställs nya krav på såväl individ som organisation att ständigt utveckla sin kunskap
och kompetens och särskilt utveckla metoder för hur dessa kan komplettera varandra.
(Backlund m.fl., 2001; Ellström, 1996; Illeris, 2007; Nonaka, 1991; Nonaka & Van
Krogh, 2009; Söderström, 2011). Att arbeta med kunskap är utmanande för
organisationen, bland annat för kunskapsbegreppets definitionssvårigheter (Alvesson,
2001).
Forskning har på ett gemensamt sätt visat att det är individens förmåga att kunna ta till
sig kunskap och assimilera den och genom en kollektiv lärprocess göra den explicit och
transformera den till organisatorisk kunskap som bidrar till en konkurrenskraftig
position för organisationen. Organisationen kan på olika vis stimulera till, och skapa
förutsättningar för, sociala interaktioner där implicit kunskap har möjlighet att
2

För uppsatsen har vi för avsikt att använda den svenska översättningen, praktikgemenskaper. Detta för att: I) främja läsvänlighet
II) Undvika tolkningsutrymme III) För det engelska ordet återfinns förkortningar som vi vill undvika. Dock görs detta med
reservation för att översättningen inte kan ersätta ursprungsbetydelsen. I viss litteratur benämns praktikgemenskapen som
praxiskollektiv vilka ska tolkas som synonymer.
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integreras till explicit kunskap (Abdul Wahid & Mohd Mustamil, 2014; Aslam m.fl.,
2011; Granberg & Ohlsson, 2005; Pandey & Dutta, 2013; Senge, 2006).

Teoretisk utgångspunkt
Genom en historisk utveckling har lärandet kommit att tillskrivas en större samhällelig
betydelse. Granberg (2010) Illiris (2007) samt Granberg och Ohlsson (2009) menar att
moderna lärteorier har kommit fokusera mer på de sociala och samhälleliga aspekterna
av lärandet i motsats till tidigare teorier som ägnat sörre intresse åt inre psykiska och
kognitiva processer. Samma forskare menar att inget perspektiv har förmåga att skänka
varken en fullständig eller ”riktig” förståelse för lärandet och Illeris (2007) sammanfattar lärandet till att å ena sidan inrymma en kognitiv och individuell sida å andra sidan
en social och samhällelig sida. Med denna förförståelse i beaktning begränsas således
studien till att endast omfatta ett socialt perspektiv på lärande då studiens
problemformulering formats utifrån skärpunkten mellan det individualiserade
arbetslivet och den forskning som påvisat betydelsen av de sociala dimensionerna.
Det finns flera teorier som anses ingå i det sociala perspektivet, många har utvecklats
från den kulturhistoriska traditionen från 1970 talet. Inom denna tradition betraktas
lärande ur ett samhällsperspektiv där teoretiker är av uppfattningen att det individuella
lärandet alltid är förankrat i historia, kultur och rådande samhällsstrukturer (Illeris 2007;
Granberg & Ohlsson, 2009). I en förlängning av den kulturhistoriska traditionen anses
även det socialkonstuktivistiska perspektivet vara ett av de tidigare perspektiven som
belyser lärandets samspelsdimension. Enligt socialkonstruktivismen är det ”relationer
som utgör källan till mänskliga handlingar”. Vidare, är ”lärprocessens karaktär och
innehåll beroende av relationer i det sociala fältet […]” (Illeris, 2007, s. 134).
I utvecklingen av den kulturhistoriska traditionen och de socialkonstruktivistiska
perspektiven anses Lave och Wengers arbete om situerat lärande och senare
praktikgemenskaper (Wenger, 1998) som det mest väsentliga bidraget vilket också
kommit att få avgörande betydelse för den ökande förståelse som skett av lärandets
sociala karaktär (Illeris, 2007).
Praktikgemenskaper
Teorin om praktikgemenskaper föddes ur en motreaktion på tidigare kognitiva lärteorier
och bygger till stor del på den kulturhistoriska traditionen i kombination med
socialantropologiska och psykologiska forskningsrön. Vidare grundar sig teorin i
grundantagandet att allt lärandet är situerat, det vill säga att allt lärande som sker görs så
i en specifik situation som inverkar både lärandets karaktär och resultat (Illeris, 2007;
Perrott 2013; Roberts 2006; Wenger 1998). Situationen kommer dessutom spegla vilka,
av redan utvecklade läroresultat, som aktiveras. Dessutom framhålls det av teorin att
olika sociala situationer bär olika lärkvallitéer, särskilt gynnsamt är exempelvis de
förhållanden som föreligger vid mentorskap (Illeris, 2007). Wenger (1998) poängterar
komplexiteten av det sociala lärandet och övertygar om att lärandet även har andra
aspekter men belyser främst samspelsdimensionen. Wenger (1998) hävdar att han,
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genom praktikgemenskapen, utvecklat en social teori om lärande som illustreras på
följande vis i figur 4.

Figur 3. Wengers (1998) sociala teori om lärande. En social situation kan förstås som lärande först när komponenterna ovan
integreras och förstås utifrån varandra.

Enligt teorin så kan inte en social situation antas som lärande om inte samtliga
ovanstående komponenter (kollektiv, identitet, mening och praxis) integreras och förstås
utifrån varandra (Wenger, 1998). Enligt Wenger (1998) förutsätter lärande aktivitet och
deltagande, som omsätts i erfarenhet och utveckling, för individ liksom kollektiv.
Lärandet är knutet till kollektiv och praxis för att skapa mening och identitet. Ett socialt
perspektiv på lärande omfattar samtliga aspekter och begreppet praktikgemenskaper
anses av såväl Wenger (1998) som Illeris (2007) integrera samtliga aspekter på ett
fullbordat sätt var fokus läggs på relationen individ och kollektiv, där individen genom
sitt sociala engagemang skapar sig en identitet och mening. Den teoretiska grundidén
formar sig således som att socialt engagemang och deltagande är den primära källan till
lärande.
Tolkat av Granberg och Ohlsson (2009) så är praktikgemenskapen:
[...] ett system av relationer mellan människor, aktiviteter och världen i
stort. COP3 utvecklas över tid och i relation till andra tangerade och
överlappande COP. De uppstår när människor har ett ömsesidigt
engagemang i en social praktik, när de har en gemensam verksamhet
som bygger på att de har gemensamma kunskaper och erfarenheter
(Granberg & Ohlsson, s. 90, 2009).

3

läs som praktikgemenskaper
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Sociala gemenskaper kommer till uttryck på olika vis i olika delar av en individs
livsvärld, så också ute på våra arbetsplatser (Perrott, 2013; Wenger, 1998). Men för att
en gemenskap skall kunna utveckla en specifik praktik och ett lärtillfälle för individen
så förutsätts närvaron av tre faktorer:
I.

Ett gemensamt och ömsesidigt deltagande. En praktik existerar endast genom
aktivt deltagande från en grupp individer, där meningen med deltagandet har
förhandlats fram mellan deltagarna. Relationen är komplex och vad som anses
ömsesidigt deltagande är specifikt för den aktuella gemenskapen.

II.

En gemensam uppfattning om verksamhetens innebörd. Verksamheten definieras
av dess medlemmar kontinuerligt utefter deltagande. En gemensam uppfattning
om vad som har betydelse och inte, vad som ska göras och inte och vad som är
sanning och inte, skapas.

III.

Gemensamma repertoarer; rutiner, berättelser, gester och symboler. Uttrycker
diskurser om hur medlemmarna skapar mening om verksamheten, likväl som det
ger uttryck för typ av medlemskap och tillhörande identiteter. Repertoarerna blir
resurser för att skapa mening och reflekterar en gemensam historia mellan
medlemmarna.

Figur 4. Komponenter som behöver föreligga för att en gemenskap ska kunna utveckla en praktik. Vilka förstås utifrån
komponenterna community och practice i ovanstående modell (Wenger, 1998).

Praktik och gemenskap
Wenger (1998) och Illeris (2007) beskriver praktiken där människan konstant
medverkar i sysselsättningar för att uppnå resultat i någon form av verksamhet. Allt
eftersom vi är med och definierar dessa verksamheter, engagerar vi oss tillsammans och
anpassar oss själva utifrån andra medlemmar och världen i stort. I denna process lär vi.
Detta utvecklas således till specifika praktiker som kommer att reflektera både
verksamheten och dess medlemmar. Wenger (1998) fortsätter och menar att våra
handlingar sker i en historisk och social kontext som i sin tur skapar struktur och
mening för det vi gör.
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Lärandet kommer till uttryck när vi lär oss delta i en gemenskap och skapar förståelse
för varför vi gör det. Perrott (2013) beskriver gemenskapen på ett metaforiskt vis och
likställer konceptet enligt “lager på lager” principen dvs. gemenskaper kan återfinnas på
olika nivåer. Utifrån arbetslivet kan formella gemenskaper beskrivas som en
projektgrupp, team, nätverk för en specifik yrkesgrupp, virtuella nätverk eller en
arbetsplats i stort. Granberg och Ohlsson (2009) liksom Farby (2004) menar att de dels
kan vara institutionaliserade, men för det mesta är de informellt skapade. Det har bland
annat påvisats att praktikgemenskaper kan komma att uppstå i och inom olika
samlingsplatser på en arbetsplats t. ex korridorssnack eller i fikarummet. Detta för att
sådana utrymmen ofta ger möjlighet för kommunikation och där i skapas
kunskapsflöden (Perrott 2013). Att ingå i en praktikgemenskap, såväl formell och
informell, är både en typ av handling och en form av tillhörighet. Sådant deltagande
formar inte bara vad vi gör, utan också vem vi är och hur vi tolkar vad vi gör.
Identitet och mening
Vidare handlar praktikgemenskapen om att förmedla och förhandla mening och ett
identitetsskapande. Vår egen erfarenhet tillsammans med vårt deltagande gör oss
medvetna om nya saker som utmanar och utvecklar vårt kunskapskapital, enligt Wenger
(1998). Praktikgemenskapen lämnar utrymme för att förhandla, bekräfta och delge teori
och idé om livsvärlden. Identitetsskapande handlar om att förhandla mening om våra
erfarenheter som medlemmar i en social gemenskap, som en brygga mellan individ och
kollektiv så att båda kan talas om i relation till varandra. Detta spelar roll i ett skapande
av en praktikgemenskap då den förutsätter ett gemensamt deltagande med varandra och
också tillkännage varandra (Wenger, 1998). ”We define who we are by the ways we
experience ourselves through participation as well by the ways we and others reify
ourselves” (Wenger, s. 149, 1998).
Praktikgemenskapen för en lärande organisation
För kommande avsnitt har vi tagit del av forskningsprojekt som på olika vis försökt
utröna vilka potentiella fördelar som ett förhållningssätt till praktikgemenskaper kan ge
för ett organisatoriskt lärande. Projekten har genomförts som fallstudier i företag inom
högteknologiska företag. Följande avsnitt ämnar att på ett sammantaget och
övergripande sätt presentera deras resultat.
Forskning har på ett samstämmigt och tydligt sätt visat att sociala gemenskaper och
interaktion är viktigt för arbetsplatslärandet (Aslam m. fl., 2011; Gherardi, 2006; Illeris,
2007; Senge, 2006). Sedan Wenger (1998) introducerade praktikgemenskapen har ett
socialt perspektiv anlagts för att förklara det lärande som pågår i organisationer
(Borzillo, Schmitt & Antino 2012; Gherardi 2006). Inom forskning har detta kommit till
uttryck genom försök att relatera praktikgemenskapen till vad som tidigare benämnts
som organisatoriskt lärande (Granberg & Ohlsson 2009). Flertalet forskare (Bashouri &
Duncan, 2014; Borzillo m. fl., 2012; Lee-Kelley, Turner & Ward, 2014; Meeuwesen &
Berends, 2007) har genom studier visat på flera fördelar hänfört praktikgemenskapen,
som skulle kunna ha positiva effekter för den lärande organisationen. I diskussionerna
för teorins betydelse och relevans för lärande på arbetsplatsen ställs frågan huruvida
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praktikgemenskapen kan initieras som ett managementverktyg eller inte. I följande
studier gjorda av Lee-Kelley m.fl. (2014), Meeuwesen och Berends (2007) och Borzillo
m.fl. (2012) visas fördelar med att uppmärksamma praktikgemenskaperna och skapa
utrymme för dem i den övergripande verksamhetsstrategin för kunskaps - och
kompetensutveckling. Å andra sidan resonerar Granberg och Ohlsson (2009) och
Roberts (2006) för motsatt ståndpunkt och menar att praktikgemenskaper enbart kan
betraktas som informella nätverk, som uppstår oberoende av organisatoriska strukturer
eller incitament. Roberts (2006) i synnerhet menar att det är missledande att tolka
praktikgemenskapen som ett managementverktyg som kan sättas över processer av
relationsskapande. Istället trycker hon på att ledningen kan skapa förutsättningarna för
att stimulera och främja till att sociala relationer bidrar till ett värdeskapande för
organisationen. Hon har visat hur organisatoriska strukturer antingen kan bidra till att
främja experimentella och kreativa gemenskaper eller begränsa och förtrycka (Roberts,
2006).
Återkommande fördelar med att uppmärksamma sociala relationer som ett sätt att
främja lärandet sammanfattas till en utvidgad kunskapsdelning, ett utökat samarbete och
utveckling av sociala relationer (Borzillo m.fl., 2012; Meeuwesen & Berends, 2007;
Pandey & Dutta, 2013). Taget ur teorins utmärkande och centrala begrepp så har
praktikgemenskaper möjlighet att utveckla medlemmarnas förtroende för varandra
genom en känsla av delaktighet i en praktik som definieras av en gemensam tradition
och historia. Detta har kunnat bekräftas genom Meeuwesens och Berends (2007) studie
som visat att de positiva effekterna på lärande och utveckling varierade mellan olika
slags gemenskaper beroende på hur länge medlemmarna hade jobbat tillsammans.
Att känna tillhörighet är en social relation och process i varje gemenskap, där ett
identitetsskapande mellan individ och gemenskap sker kontinuerligt, som vid en positiv
utvecklingstendens bidrar till erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning (Wenger, 1998).
Med denna utgångspunkt har processförbättringar, produktutveckling, effektiviserad
kommunikation, kunskapsidentifiering samt individuell kunskapsutveckling kunnat
påvisas i olika omfattning och grad (Borzillo m. fl., 2012; Lee-Kelley m.fl., 2014;
Meeuwesen & Berends, 2007). Dessutom har Lee-Kelley m.fl. (2014) kunnat visa att
inkludering och en känsla av sammanhang förstärkt det psykologiska kontraktet. Detta
precis i linje för vad en svensk studie (Farby, 2004) visat flera år tidigare. Här
tillämpades Wengers teori i syfte att undersöka lojalitet bland konsulter, var resultatet
bland annat visade att olika praktikgemenskaper har förmåga att öka en känsla av
gemenskap och förtroende för organisationen och således stärka lojaliteten. Förtroende
anses vara en förutsättning och ett centralt inslag i Wengers (1998) teorier för socialt
lärande och skapandet av värdefulla gemenskaper. I detta avseende har Roberts (2006)
återigen framfört viss skepsism mot praktikgemenskapen som managementmetod. Hon
är kritsikt till om förtroende överhuvudtaget är någonting som kan eller bör hanteras.
Slutligen har Borzillo m.fl. (2012) visat i sin studie att praktikgemenskapen har
potential, om de hanteras, utvecklas i enlighet med verksamhetsstrategin och leds på ett
korrekt sätt, i att kunna bidra till att organisationen finner balans att å ena sidan göra
befintlig kunskap tillgänglig och å andra sidan stimulera till nyskapande av kunskap.
Detta är i samförstånd med vad Nonaka och Von Krogh (2009) menar är essensen av
den lärande organisationen och bryggandet mellan implicit och explicit kunskap, som är
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en framstående forskningsfråga för modern forskning i knowledge management
(Alvesson & Kärreman, 2001).
Kunskapshantering
Studien belyser kunskap och kompetens som viktigt kapital för organisationens
konkurrenskraft. Vidare har detta införlivats i teorier för kollektiva lärprocesser som
återspeglas i den lärande organisationen där organisationens främsta uppgift anses vara
att göra den individburna kunskapen tillgänglig för organisationen (Diedrich 2004;
Nonaka 1994; Gherardi, 2006; Granberg & Ohlsson, 2009). För studiens syfte avses
följande del, på ett övergripande sätt, redogöra för konceptet och diskursen kring
kunskapshantering. Detta görs i syfte att belysa ledningsperspektivet som studien antar,
snarare än att ge en uttömmande forskningsrapport på metoder, modeller och perspektiv
som finns att hämta i den florerande teoribildningen kring kunskapshantering.
Med beaktning av vad som tidigare presenterats för kunskapens betydelse för dagens
organisationer skriver även Alvesson och Kärreman ”It is clear that the idea that
knowledge can be managed has great appeal” (s.996, 2001). Dock utgår forskarna från
att kunskap är svårt att hantera och visar genom sin studie att konceptet
kunskapshantering betraktas och tillämpas på en rad olika vis. Allt från att tillämpas i
relation till den lärande organisationen till att handla om databas utveckling. Deras
studie ämnar ge klarhet i detta mångtydiga begrepp och slutsatser som kunnat urskiljas
är att kunskapshantering ofta studeras överlappande till organisatoriskt lärande. Således
handlar kunskapshantering många gånger om att hantera och skapa förutsättningar för
kunskapande (Alvesson & Kärreman 2001; Nonaka, 1994). Gherardi (2006) presenterar
också en tillbakablick och hävdar att kunskapshantering, sedan senare delen av 90-talet,
kommit att användas synonymt med organisatoriskt lärande.
Om än med en förståelse för att kunskapshantering kan betyda mycket och tillämpas på
olika sätt så har återkommande beskrivningar kunnat urskiljas. Kunskapshantering
syftar till att identifiera, hantera och sprida “best practice” inom organisationen. Vidare
kan det handla om att etablera nätverk för kunskapsdelning och att utveckla metoder för
att kartlägga, mäta och utvärdera kunskapskapital. (Alvesson & Kärreman, 2001;
Bashouri & Duncan, 2014; Diedrich, 2004). Greiner, Böhmann och Krcmar motiverar
för en strategisk definition och definierar kunskapshantering som “[...] all the activities
that utilise knowledge to accomplish the organisational objectives in order to face the
environmental challenges and stay competitive in the market place” (s.4, 2007).
Alvesson och Kärreman (2001) har utifrån mångtydigheten och omfattningen av
kunskapshantering utformat en modell som skildrar två betydande aspekter av hur
kunskapshantering kan tolkas på olika vis (figur 6). Å ena sidan görs en distinktion
mellan ”interaktionsform” det vill säga om kunskap anses skapas och bearbetas genom
social eller teknologisk interaktion? (y-axel). Å andra sidan görs en distinktion av
ledningens roll som antingen koordinerande eller kontrollerande (x-axel). Relevant för
studien blir således den sociala aspekten av kunskapshantering (modellens övre två
boxar). Ledningens roll blir utifrån detta perspektiv på kunskapshantering att leda en
mångfald och att främja till kunskapsöverföring genom att stimulera till ett sådant
arbetsklimat (Alvesson & Kärreman, 2001). Vidare menar både Alvesson och Kärreman
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(2001) liksom Diedrich (2004) att ledningens roll blir ytterst marginell eftersom ett
arbetsklimat kräver delaktighet ur flera led och organisatoriska nivåer. Vidare anses det
svårt att göras av enbart ett lednings initierat tillvägagångssätt eftersom det är en högst
”organisk” process beroende av sociala färdigheter. Ur detta perspektiv anses
gemenskapen vara avgörande för ”kunskapandet”. Det skiljer dock i uppfattning om
ledningen ska vara koordinerande genom att initiera och skapa möjligheter för att
utveckla och främja till sociala relationer. Eller mer kontrollerande som kan komma till
uttryck genom specifika och starka organisationskulturer i syfte att skapa en
”gemenskap över organisatoriska enheter”.

Figur 5. Aspekter av kunskapshantering enligt en modell av Alvesson och Kärreman (2001). Modellen illustrerar hur kunskapen
utvecklas och förstås (y-axel) samt vilken roll ledningen spelar i denna process (x-axel).

Kunskapshantering problematiseras framför allt utifrån två aspekter. Dels utifrån
problematiken som redan redovisats kring identifiering av kunskap. Men också utifrån
den sociala och dynamiska aspekten av hur kunskap konstrueras genom gemenskaper.
Här är forskarna (Alvesson, 2001; Alvesson & Kärreman, 2001; Diedrich, 2004;
Gherardi, 2006) överens om att sådana processer är svåra att leda och ibland
överhuvudtaget att hantera. Alvesson och Kärreman (2001) tillsammans med Diedrich
(2004) menar att genom att betona de sociala aspekterna av kunskap så blir
konsekvenserna att mindre och mindre går att förklara med hjälp av traditionell
managementlitteratur och dess metoder för kunskapshantering. Ur detta har en kritisk
teoribildning skapats som reaktion för de tidiga managementmetoderna för
kunskapshantering som anses för rationell och där kunskap objektifieras som någonting
som ”finns där ute” att inhämta, snarare än någonting som är socialt konstruerat och
högst kontextberoende. Forskningsrönen som sedan dess presenterats menar att
kunskapshanteringen också den är kontextberoende. Eftersom kunskap förhandlas och
görs gällande i specifika sociala kontext och där idéer, artefakter, normer, regler och
traditioner mobiliseras, modifieras och översätts och görs gällande som sanning för den
givna tiden och platsen (Alvesson & Kärreman, 2001; Diedrich, 2004).
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I samband med en effektivisering som skett i samhället där outsourcing varit en metod
för att spara pengar har det växt intresse för att bibehålla kunskapen trots att individen
lämnar organisationen (Alvesson & Kärreman, 2001). Greiner m.fl. (2007) menar
vidare att många organisationer idag utmanas i att hitta rätt metoder för att hantera
kunskapsflöden och där samma studie visar att det är av högsta angelägenhet för samma
organisationer. Utmaningen, formulerad genom samtliga ovanstående forskare, anses
främst bero på den sociala och konstruktivistiska karaktären på hur kunskap formas
samt det faktum att mycket av den kunskap som många gånger anses viktig för att
tillgodose organisationens kärnverksamhet, är implicit och individburen. Liksom
svårigheten för organisationen att identifiera och definiera kunskap på grund av dess
mångtydighet (Alvesson, 2001; Alvesson & Kärreman 2001).

18

METOD
Kommande kapitel behandlar tillvägagångssättet för studien. Såväl metodologiska
utgångspunkter som planering och genomförande beskrivs. Resonemang förs kring
urval, val av instrument och analysmetod vilka också presenteras på välgrundande
argument. Genomgående i kapitlet behandlas även Vetenskapsrådets forskningsetiska
krav, så väl forskningskravet som individskyddskravet, och hur dessa har tagits i
beaktning under studiens fortlöpande process.

Metodologiska utgångspunkter
För studien har en kvalitativ forskningsstrategi tillämpats. Den kvalitativa strategin
motiveras av ambitionen att berika forskningsfältet med en aspekt av ett, tillsynes
komplext, organisatoriskt fenomen som dessutom visat sig vara aktuellt. I studiens fall
antas den sociala lärteorin som teoretisk utgångspunkt. Vidare skriver Sohlberg och
Sohlberg (2013) att den kvalitativa strategin används för att ge rika och
flerdimensionella beskrivningar av mänskliga upplevelser, känslor och handlingar. Det
blir således en nödvändig strategi för studien att anta eftersom lärande kan anses och
verka vara vagt och mångtydigt där dessutom kontext och ramar är viktiga för att
generera förståelse.
Vidare antas en hermeneutistisk utgångspunkt. Sohlberg och Sohlberg (2013) menar att
hermeneutiken är motiverad om det som beforskas avser mänskliga avsikter och
handlingar. I motsats till den positivistiska traditionen syftar hermeneutiken till att
skapa förståelse utifrån tolkning. Då studiens forskningsfråga berör mänskliga
relationer och lärande blir förståelse för dess processer och avsikter det centrala.
Föremål för tolkning och analys blir chefernas erfarenheter så som det beskrivs utifrån
deras upplevelser vilket hjälper till att sätta det organisatoriska lärandet i sin kontext. Då
begrepp i samtal och text är centrala inslag blir ambitionen, i enlighet med Kvale och
Brinkmann (2014), att erhålla en giltig och gemensam förståelse från respondenterna.
Detta förhållningssätt utgör sedermera grunden i att anta en diskursanalys som verktyg
för analys. Metodanalysen avser införliva såväl studiens teoretiska utgångspunkter såväl
som det empiriska materialet i syfte att förklara hur olika diskurser skapas för att
förklara vår livsvärld (Jørgensen Winther & Phillips 2013). Vidare förklaras
diskursanalysen mer ingående under rubriken analys senare i metodkapitlet.
Studiens forskningsfråga har vuxit fram ur ett intresse för den individualiserade
arbetsmarknaden som ett resultat av samhällsutvecklingen vilket tidigare beskrivits i
studiens bakgrund. En problemformulering skapades ur identifikationen av en,
eventuell, motsättning mellan arbetsmarknadens utveckling och de utmärkande
forskningsrönen om lärande på arbetsplatsen. Forskningen om lärande på arbetsplatser
förutsätter kollektiva lärprocesser vilka betonar vikten av ett socialt lärande. Således har
studien formats i beaktandet av de teorier som rör lärande i gemenskaper. Detta innebär
således att studien antar en deduktiv tendens (Byman 2011).
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Planering och genomförande
Ett förstadium till studien uppkom ett par veckor in i oktober, 2014 då tidsaspekten
uppmärksammades som en av de störst begränsande faktorerna för studien. Ambitionen
var att tidigt sondera i forskningsfältet om lärande på arbetsplatsen för att skapa en
uppfattning om den rikhaltiga mängd forskning. Främst litteratur, men även
vetenskapliga artiklar, hamnade under luppen i ett tidigt försök att utkristallisera ett
problemområde. En gedigen inläsning gjordes och utifrån den kunskap som inhämtades
utmynnade arbetet i flertalet nyckelord, teoretiska begrepp och referensramar.
Genomgående under planeringen har diskussioner förts huruvida studien kan komma att
bidra till ny kunskap för forskningsfältet kring lärande på arbetsplatser med beaktandet
av Vetenskapsrådets (2002) forskningskrav. Då tidigare forskning visade att det fanns
ett glapp mellan individens och organisationens kunskap ansågs detta som underlag för
att forskningen kunde vara av väsentlig karaktär för forskningsfältet. Allt eftersom kom
studien att begränsas och sedermera finna en tydlig problemformulering (se avsnitt om
syfte och problemformulering).
Studiens problemformulering ledde därefter fram till frågan kring vilken forskningsdesign som bäst skulle kunna appellera med forskningsfrågan, vilket har presenterats i
föregående stycke. Dessutom var uppfattningen att studien skulle kunna komma att bli
en så kallad fallstudie. Bryman (2011) menar att en fallstudie avser ett detaljerat och
ingående studium av ett enda fall. Vidare fördes diskussioner om vad som inryms i ett
fall och genom tolkning antogs slutsatsen att det finns olika typer av fall. För studien
har företag i en specifik bransch med tillhörande yrkeskategori valts som fall. Studiens
utgångspunkt blev därför att studera teknikbranschen med ingenjörer som främsta
yrkeskategori. Det enskilda fallet användes för att kunna exemplifiera en mer generell
kategori av såväl en kunskapsintensiv bransch, som kunskapsintensivt yrke (Bryman,
2011; Tengblad & Hällsten, 2002).
Som metod för att studera fallet valdes intervjuer som tillvägagångssätt. Detta för att
kunna skildra studiens intresseområde med avsikten att förstå ett fenomen utifrån hur
det upplevs av företagens chefer. För att utröna om forskningsfrågan var aktuell och
studiens frågeställningar relevanta genomfördes en pilotintervju (Bryman, 2011;
Denscombe, 2009). En preliminär intervjuguide användes vid pilotintervjun och efter
värdefulla kommentarer från respondenten och med viktiga erfarenheter som gjordes
under pilotintervjun fortskred arbetet med intervjuguidens utformning och studiens
forskningsfrågor.
Sammanfattningsvis ansågs det att respondenterna besatt kunskap och erfarenhet om
ämnet, där intervjun blev en unik möjlighet till att lyssna in, tolka och förstå det som
berättades. Vidare blev det även ett fenomenologiskt förhållningssätt som studien antog
(Kvale & Brinkmann, 2014).
Urval
Utifrån presenterade förhållningssätt till studien samt med studiens syfte i beaktning var
det självklart att dels inhämta kunskap från tidigare forskning och dels göra en empirisk
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datainsamling med intervjuer som tillvägagångssätt. Kommande stycke har för avsikt att
presentera hur urvalen gjordes och vilka aspekter som tagits i beaktning.
Litteratur och tidigare forskning
Det var nödvändigt att hantera det stora flödet av tidigare forskning som gjorts på
området vilket gjordes genom ett kontinuerligt och systematiskt urval av vetenskapliga
artiklar och forskningsrapporter. Under den tidiga inläsningen gjordes en inventering av
teorier, forskare och begrepp. Detta genererade i sökord vilka sammanfattas till;
workplace learning, organizational learning, collective and individual learning,
community/ies of practice, knowledge management. För insamling av relevant underlag
har olika sökfunktioner erbjudits av Linnéuniversitetet och de sökmotorer som använts
är DiVA, OneSearch och Business Souce Premier. Google har använts för att generera
information om forskare och har även använts i syfte att hitta alternativa definitioner för
begrepp. Dessutom har Google använts för att skapa en kontext för begreppet att kunna
appliceras på, i eller utanför studiens eget forskningsområde. Detta för att i så stor
utsträckning som möjligt hävda förståelsen av forskningsfältet.
För att tillgodose krav på tillförlitlighet så ställdes ett antal kriterier vid urvalet. Bryman
(2011) förklarar att tillförlitlighet är en term och metod som används för att bedöma
kvalitén på den kvalitativa studien som etablerats som alternativ för användningen av
begreppen validitet och reliabilitet. Artiklar som valdes var enbart vetenskapligt
granskade (peer reviewed) enligt kravet på trovärdighet. Vidare granskades artikeln
med ett kritiskt förhållningssätt till dess författare/forskare, vilka referenser
författaren/forskaren använt samt hur självkritik framhållits. Ytterligare en term som
används i syfte att skapa tillförlitlighet, är pålitlighet (Bryman, 2011). I arbetet med att
förhålla sig till detta krav var att se till aktualiteten av artikeln och dess resultat. Detta
har ansetts som viktigt eftersom forskningsområdet präglas av ständig förändring.
Resultaten av de vetenskapliga artiklarna har ständigt ställts i relation till det arbetsliv
som utgör ramvillkoren för studien.
Under
inläsning
på
forskningsområdet
identifierades
”kunskapsintensiva
organisationer” som en del av arbetsmarknaden. Efter ytterligare inläsning
identifierades ingenjörs-, teknik och IT-företag som definitionen av “kunskapsintensiva” organisationer (Alvesson, 2001). Detta kom att påverka urvalsprocessen som
övergripande kan beskrivas som ett målinriktat urval där syfte var att spegla
forskningsfrågan utifrån urvalet (Bryman, 2011). I detta stadium uppfattades två
möjliga urvalsramar, antingen via personliga kontakter eller via en medlemsförteckning
hos Teknikföretagen4. Av fyra organisationer valdes två ut via personliga kontakter,
vilket kan betraktas som ett bekvämlighetsurval. De återstående företagen genererades
genom urvalsramen. Samtliga företag valdes med omsorg om studiens forskningsfråga
och med beaktandet av resursåtgång, pengar och tid.

4

En intresseorganisation för Sveriges teknikföretag, www.teknikforetagen.se
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Respondenter
Den första kontakten med företagen har tagits med personalavdelningen 5 och skett via
telefon eller mail. I samtliga fall har det varit snabb återkoppling med positivt gensvar
om deltagande. I tidigt skede har ambitionen varit att ge samtliga företag god
information om studiens innehåll i syfte för företaget att ge sitt godkännande till
deltagande. Då studien inte anses vara privat eller etiskt känslig och att deltagandet
gjorts på respondenternas arbetstid har samtycke, i första hand, inhämtats från
företagsrepresentanterna. Vidare har information om konfidentialitet och nyttjandet av
forskningsmaterialet presenterats skriftligen via mail för företagsrepresentanterna
(Vetenskapsrådet, 2002).
Det som sedan följde kan beskrivas som ett snöbollsurval (Bryman, 2011). Via
företagsrepresentanterna lämnades uppgifter om potentiella respondenter vilka
kontaktades av oss via mail. I detta stadium presenterades återigen studiens syfte och en
förfrågan om deltagande gjordes. För att tillgodose Vetenskapsrådets (2002)
individskyddskrav ombads varje respondent att läsa igenom det bifogade missivbrevet
(bilaga I) där såväl konfidentialitet och nyttjandekrav tydliggjordes. Då missivbrevet
sedan undertecknats av respondenten ansågs även informationskravet och
samtyckeskravet vara uppfyllt.
För studiens pilotintervju gjordes ett målinriktat urval av en respondent. Respondenten
är en personlig kontakt, som tillfrågades då denne tidigare i processen visat intresse för
att delta med sin kunskap och erfarenhet. Personen arbetar med rekrytering till teknikoch ingenjörstjänster och kan således antas besitta relevant information om kompetensoch kunskapsfrågor för den aktuella yrkesbranschen. Enligt Vetenskapsrådet (2002) kan
individskyddskraven även nämnas muntligt vilket gjordes till respondenten i
pilotintervjun.
Instrument
Som underlag för den empiriska insamlingen utformades en semistrukturerad
intervjuguide (bilaga II). Då intervjuguiden skapades var utgångspunkten studiens syfte
och frågeställningar och således kunde guiden tematiseras. Detta gjordes i första hand
för att säkerställa att frågorna skulle fånga upp de centrala aspekterna av studiens syfte
och även ge möjlighet att få en överblick över det teoretiska ramverket var i resultatet
kan införlivas. Dessutom ansågs intervjuguiden vara ett hjälpmedel där begreppen
definierades och beskrevs utifrån respondentens synvinkel. Till exempel ställdes frågor
kring kunskap och frågorna formulerades så att begreppet kunskap kunde göras
begripligt och applicerbart i respondentens kontext. Var i organisationen finns
kunskapen, vad anses som viktig kunskap och hur kan organisationen skapa
förutsättningar för att erhålla den kunskap som behövs för utveckling. Frågornas
karaktär var öppna och av vardagligt språk vilka gav utrymme för rika, beskrivande
svar. Avsikten med att anamma en semistrukturerad intervju var att samtidigt som den
5

Kontaktpersonerna har haft titlarna personaldirektör, rekryteringsansvarig, HR business partner och
kommunikationsansvarig.
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angav vissa ramar för intervjun så skulle det även finnas ett mått av flexibilitet i
situationen (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014).
För att säkerställa intervjuguidens tillförlitlighet genomfördes en pilotintervju där
frågorna testades tillsammans med en branschkunnig, yrkesverksam respondent.
Pilotintervjuns syfte var dels att prova instrumentet, d.v.s. frågornas utformning,
karaktär och inbördes ordning, och dels ge oss som intervjuare möjlighet att känna oss
mer säkra inför användandet av instrumentet. Pilotintervjun resulterade i ett par
frågetecken från respondenten vilka gavs möjlighet att ge en vidare förklaring till under
intervjun. Vidare togs det i beaktning och utifrån kommentaren från respondenten i
pilotintervjun reviderades intervjuguiden något (Bryman, 2011; Denscombe, 2009).
Alternativet som valdes bort, till förmån för den semistrukturerade intervjun, var
surveyundersökning med enkät som datainsamlingsmetod (Bryman, 2011). I ett tidigt
skede diskuterades användningen av enkät som metod, dels för att kunna hantera fler
respondenter och dels för att kunna se eventuella samband. Vidare fördes resonemang
om enkäten kunde komma att göra kunskapsbegreppet tillräckligt tydligt. Då studiens
bakgrund tydligt visat att kunskap är ett svårdefinierat och mångfacetterat begrepp gav
det goda argument för att använda en semistrukturerad intervju som datainsamlingsmetod (Alvesson, 2001; Bryman, 2011). Genom att välja den semistrukturerade
intervjuformen fanns det utrymme för att ställa följdfrågor och låta respondenten
utveckla sina svar för en djupare reflektion vilket inte hade varit möjligt i en enkät. Men
å ena sidan hade en surveyundersökning kunnat administreras snabbare än
transkriberingarna av intervjuerna, å andra sidan hade ett enkätsvar kunnat dröja medan
intervjun var bunden till bestämd tid och plats. Sammanfattningsvis ansågs en
semistrukturerad intervju med tillhörande intervjuguide ge möjlighet till nyanserade
beskrivningar och förmåga att visa på variationer inom ramen för studiens
forskningsområde (Bryman, 2011; Denscombe, 2009; Kvale & Brinkmann, 2014).
Insamling
Inför insamlingen av det empiriska materialet gjordes förfrågan till företagen om
bokning av ett rum att vara i för intervjun. Då det inte fanns möjlighet att påverka
utformningen av möbleringen var ambitionen vid samtliga tillfällen att få respondenten
att känna sig bekväm, vilket exempelvis gjordes genom att placera oss och respondenten
mitt emot varandra på behagligt avstånd. Vid intervjutillfället deltog vi båda, där en av
oss höll i intervjun och den andra förde anteckningar. Detta för att främst kunna notera
implicita och underliggande “fynd” hänförda intervjusituationen i dess kontext i syfte
att redan vid intervjusituationen kunna uppmärksamma olika typer av diskurser som
respondenten eventuell beskrev (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). Dessutom
var deltagandet av oss båda även i stödjande syfte för att på ett naturligt sätt kunna
hjälpa till att ställda sonderande frågor för att fördjupa respondentens svar ytterligare.
Det var med stor medvetenhet som detta gjordes och med insikten om att detta kan ha
påverkat respondenten att känna sig i underläge och således också påverkat svaren.
Dock uppfattades inte detta vid intervjutillfället och vidare upplevdes att
respondenternas svar inte som socialt önskvärda utan på ett ärligt sätt reflekterade deras
vardag och verklighet (Bryman, 2011; Denscombe, 2009).
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Vidare har den yttersta ambitionen varit att agera i enighet med Vetenskapsrådets
(2002) individskyddskrav i intervjusituationen där respondenten inte ska bli kränkt,
förödmjukad eller på något sätt komma till skada under studiens gång. Innan intervjun
genomfördes påtalades än en gång respondentens rättigheter i enlighet med det tidigare
bifogade missivbrevet som grundats på Vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper
(2002). Samtliga respondenter erbjöds också att ta del av den färdiga studien vilket
uppskattades.
Under intervjun behandlades intervjuguiden i tematisk ordning och med fördel ställdes
även flertalet följdfrågor vilket visar på en av den semistrukturerade intervjuns styrkor.
Vidare användes också spegling där intervjuaren sammanfattade respondentens svar
med sina egna ord och fortsatte driva intervjun framåt. Under intervjun användes också
tystnaden som medel för att ge utrymme för respondenten att reflektera över sina svar,
ge fylligare och rikare beskrivningar samt för att hämta ny kraft (Bryman, 2011;
Denscombe, 2009).
Bearbetning av data
Då varje enskild intervju var genomförd började arbetet med att transkribera för att
förbereda analysfasen direkt. För att förstärka transkriberingarnas objektivitet och på så
sätt undvika subjektiva ansatser transkriberades den intervju som vi varit observatörer
på (Bryman, 2011). Vidare sparades det inspelade materialet och transkriberingarna tills
uppsatsen var godkänd för att därefter raderas. Förtrogenhet med data skapades, i första
hand enskilt, genom att läsa igenom utskrifterna av transkriberingarna. Essensen i varje
stycke noterades kontinuerligt genom meningskoncentrering där frågan vad är det som
sägs? användes. Detta gjordes som ett första led i att koda materialet och göra det
överskådligt (Denscombe, 2009; Bryman, 2011). Därefter diskuterades materialet
tillsammans där generella och preliminära teman kunde skapas i syfte att hantera och
sålla i mängden data som genererades genom transkriberingen (Bryman, 2011).
Framtagningen av utkastet gjordes med en medvetenhet om att analysprocessen till viss
del redan påbörjats i och med att prioriteringar och urval gjordes av vad som ansågs
relevant för syftet (Denscombe, 2009). Vidare har Denscombe (2009) fortsatt inspirera i
att skapa en förtrogenhet med den insamlade datamängden. I följande steg kom detta till
uttryck där mer inläsning och vidare diskussioner gjordes i syfte att på ett djupare plan
finna underförstådda meningar och eventuella kontextuella aspekter till första utkastet
av resultatet. För att sedermera kunna framställa resultatet hämtades dels inspiration
från den tematiska analysen och dels från diskusanalysen. Gemensamma teman och
subteman identifierades från utkastet av resultatet. Dessa teman fick sedermera utgöra
rubriksättning av resultatet för att fånga in studiens frågeställningar.
Hanteringen av konfidentialitet har beaktats noga vid framställningen av studiens
resultat. Den yttersta ambitionen har varit att avkoda såväl respondenterna som
företagen (Vetenskapsrådet, 2002). Då det inte varit av värde att ställa de enskilda
respondenternas erfarenheter och upplevelser mot varandra i ett jämförande syfte har
det således minimerat risken att genom citat och särdrag avslöja respondenten eller
företagets identitet. Då respondenterna har benämnt företagsspecifika kodord har dessa
med omsorg valt att fingeras för att bibehålla konfidentialiteten.
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Analys
Med avsikt att skapa ett överskådligt material och en bra bas att för att påbörja
analysprocessen utgjordes nästa fas av kodning och kategoriseringar. Tidigare
övergripande teman som fått ligga till grund för framställningen av resultatet intogs med
ett kritiskt öga och omskrivningar gjordes. Ambitionen var att identifiera återkommande
begrepp, nyckelord, centrala uttryck och likheter mellan fragment av data för att sedan
skapa nya teman. Motiven till dessa val grundades i ett önskemål om att inta ett
förhållningssätt som även skulle göra det möjligt att fånga upp det underförstådda och
de kontextuella aspekterna och således kunna fånga upp olika diskurser som kom till
uttryck. Detta har även kunnat göras genom att beakta och identifiera avsaknad av data
och teorirelaterat material. För att förklara vidare så har noteringar förts som reflektion
över vad som inte framkommit i data, vad som varit avvikande samt begrepp som kan
hänföras till generella teoribildningar, i studiens fall, sociala lärteorier (Bryman, 2011).
Eftersom syftet för studien har varit att undersöka chefers erfarenheter och
beskrivningar av kunskapshantering och socialt lärande på arbetsplatsen, snarare än att
identifiera ett allmängiltigt tillvägagångssätt så har diskursanalysen antagits som
analytiskt verktyg. Vi har förstått det diskursiva angreppssättet inte enbart som en
analysmetod utan en teoretisk helhet som således kommer bygga på våra teoretiska
utgångspunkter. Diskursanalysen utgår från en rad premisser som kan härledas
socialkonstruktionismens grunder. Där betraktas bland annat kunskap som produkt av
hur vi väljer att kategorisera vår livsvärld, som är präglat av dess historiska och
kulturella kontext (Jørgensen Winther & Phillips, 2013; Illeris, 2007). Essensen i både
teori och analysmetod är att diskurser bidrar till att konstruera individens sociala värld
där kunskap, och vårt sätt att uppfatta världen på, upprätthålls i sociala processer.
Med stöd i Jørgensen Winther & Phillips (2013) överblick av det diskursanalytiska
fältet ansluter vi oss dessutom till det diskurspsykologiska angreppssättet. Det specifika
förhållningssättet ämnar till att undersöka relationen mellan, å ena sidan individers och
gruppers betydelsebildningar och handlingar och å andra sidan bredare samhälleliga
strukturer och processer. Med beaktning av att vi ämnar studera fenomenet av lärande
organisationer som försatts i en förändrad situation på grund av samhällsutveckling
anses detta analytiska verktyg både fruktbart och vetenskapligt intressant. Dessutom
konstateras att analytisk fokus för diskurspsykologin är människors konkreta
vardagspraktiker där intresset återfinns för människans aktiva användning av diskurser
(Jørgensen Winther & Phillips, 2013). Analytisk utgångspunkt blir diskurser för
kunskapshantering som förmedlas genom chefer. Fokus för analys kommer därför
läggas på hur dessa olika diskurser kommer till uttryck, både explicit och implicit samt
genom samtal vid intervjuförfarande. Vidare tillåts samspelet i intervjuerna användas
som analysobjekt, en ytterligare anledning till varför vi transkriberat varandras
intervjuer.
Olika versioner och motsättningar av fenomenet produceras i diskurser som således kan
komma att fungera som referensram för en specifik syn och uppfattning om
kunskapshantering och socialt lärande på respektive arbetsplats (Bryman, 2011; Kvale
& Brinkmann, 2014). Eftersom erfarenheter och beskrivningar utgör den centrala
aspekten för forskningsfrågan så motiveras diskursanalysens konstruktionistiska
karaktär vilket, enligt Bryman (2011) betyder att fokus läggs “på de versioner av
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verkligheten som uttrycks av medlemmarna i den miljös som studeras [...]” (s. 475,
2011). Den här ståndpunkten innebär att ett urval görs av flera tänkbara beskrivningar
av verkligheten (Bryman, 2011). Utifrån problemformuleringen som anlägger ett
organisatoriskt perspektiv där chefernas erfarenheter anses därför denna ansats som
lämplig. Vidare understryks att ambitionen aldrig varit att jämföra eller värdera ett
företag framför ett annat, det är de samlade erfarenheten från chefer som utgör värde för
studiens resultat.
Genom en omfattande inläsning genererades en kunskapsbas om samhällsutvecklingen
och utvecklingen av arbetsmarknaden. Ur den uppmärksammade utvecklingen växte
studiens forskningsfråga fram och härigenom motiveras även valet av analysmetod då
det kan antas att forskningsprocessen till viss del kommit att bygga på
förhandsantaganden vilket tillåts vid valet av en diskursanalys (Bryman, 2011;
Denscombe, 2009). För vidare framställning av resultatdiskussionen har inspiration har
återigen tagits från Denscombe (2009) som formulerat ett antal olika analysfrågor som
kan ställas i och med en diskursanalys. Frågor som har ansetts relevanta och därför valts
som analysverktyg för studien har varit följande; vilken version av verkligheten
framställs som normal/avvikande eller legitim/illegitim? Finns det några alternativa
tolkningar? Vems version av verkligheten är det som skildras? Finns det belägg för att
en bredare ideologi kommuniceras?
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RESULTAT
Kapitlet har i syfte att presentera den empiri som framkommit genom studiens
kvalitativa undersökning. Resultatet presenteras med utgångspunkt ur de teman som
etablerades under den tematiska bearbetningen av datan. Rubriksättningen har därefter
bestämts med förbehåll av innehållet för frågeställningarna. Kapitlet avslutas med en
teoretisk problematisering som ämnar sammanfatta resultatet i relation till teori och
tidigare forskning. Detta görs för att ge läsaren en förståelse för den grund som
diskussionen förs utifrån.
För att inhämta det empiriska materialet har semistrukturerade intervjuer genomförts
med åtta respondenter som alla innehar chefsposition. Empirin har samlats in från fyra
organisationer6 vilka är belägna i södra Sverige som alla ingår i internationella
koncerner. Varje företag/koncern har minst 1400 anställda och den främsta
yrkeskategorin representeras av ingenjörer med stor variation inom yrket. Företagen rör
sig inom olika branscher, till exempel anläggning, infrastruktur, miljö och rening,
produkt- och systemutveckling samt samhällsplanering. Respondenterna7 beskriver
upplvelsen av branschen på ett entydigt sätt som till viss del konjunkturkänsliga,
effektiviserat och framförallt prispressat. Vidare beskriver respondenterna att
upphandlingar och anbud ger förutsättningar för affärer. För merparten av företagen
sätts dessutom villkor för affären av exempelvis lagen om offentlig upphandling och
miljöföreskrifter reglerade av EU. I samtliga företag bedrivs affären utifrån projekt, där
cheferna beskriver sig som resursägare. För det mesta organiseras medarbetarna utifrån
deras kompetenser i team men också som enskilda konsulter, placerade “ute” hos kund.

Kunskapshantering är viktigt och utmanande
Samtliga respondenter beskriver kunskap som ett konkurrensmedel och även som
företagets viktigaste tjänst. Gemensamt för respondenterna är att de beskriver olika
dimensioner av vad viktig kunskap är. Olika beskrivningar ges och kan sammanfattas
till sak- och verksamhetskunskap samt “konsultmässighet”, där sociala kompetenser
lyfts fram som betydelsefulla. Ett entydigt resultat och en samlad uppfattning bland
respondenterna är att kunskapen, i första hand, är individburen. I andra hand finns den
dokumenterad, exempelvis genom CV-databaser, standards, best-practies mallar och
checklistor. Hur detta hanteras, och i vilken grad, varierar mellan företagen men en
anledning till varför det anses som viktigt uttrycks genom en respondent som säger:
[...] i ett kunskapsföretag är det viktigt med dokumentation av kunskap
för att komma ihåg varför man gjort vissa val tidigare
eller som en annan respondent också menar, att det är till företagets fördel att
information finns om vad medarbetarna kan, t.ex. i en “kunskapsmatris”. Detta så att
uppdragen kan resurssättas så effektivt som möjligt. Slutligen påvisar två respondenter
6
7

För läsvänligheten används organisation och företag som synonymer.
För läsvänligheten används även respondenter och chefer som synonymer.
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genom olika uttalanden varför dokumentationen är en viktig del i kunskapshantering när
dem säger:
Vi har massor med erfarenhet [...] det sitter i väggarna, men det är ingen
som kan det. Vad har vi då för kunskap? och [m]ycket är ju i varje
konsults eget huvud [...] där är ju en utmaning i hur vi samlar allt kapital
så att vi inte är sårbara om någon slutar.
Vidare är verksamheterna uppbyggda kring en bred kompetensbas i syfte att kunna
erbjuda helhetslösningar åt sina kunder. Även strukturerna ser likadana ut i att
medarbetarna är organiserade utifrån kompetens, ett par av respondenterna beskriver
detta som “kompetensteam”. Fördelarna med detta beskrivs som möjligheter i att
utveckla teamets specifika kompetenser och på så sätt kunna styra teamet åt ett
gemensamt håll.
Gällande hantering och utveckling av kunskap är det särskilt ett företag som urskiljer
sig från mängden. I detta företag har kunskapsutveckling implementerats som en central
del i både interna projekt och verksamhetsstrategier. Nyligen har företaget tagit fram en
särskild befattning som syftar till att utveckla och hantera många av de delar som
företaget sett som väsentliga för effektiv kunskapshantering, någon som “bibehåller
strukturkapitalet inom kompetensområdena”. Dock är en gemensam erfarenhet som
kunnat skildras att den främsta utmaningen för företagen ligger i “att ha rätt kompetens
vid rätt tillfälle” samt att kunna matcha befintligt kunskapsinnehav mot kundernas
behov så att resursbeläggning blir så effektiv som möjligt. För som tidigare framhållits
så är företagen aktörer på en arbetsmarknad som präglas av prispress och
effektivisering. Som en respondent uttrycker det, ”[...] vi måste vara duktiga så att vi
gör jobbet på den kortaste tiden”.

Individuellt lärande på arbetsplatsen
I de flesta företag är verksamheterna konsultbaserade vilket resulterar i ett starkt
individfokus när respondenterna pratar om lärande och utveckling. Resultatet visar
variation av konsultverksamhet där ett företag låter sina konsulter arbeta “ute” hos
kund, medan andra i större utsträckning jobbar med att “ta hem” projekten. Oavsett
företag så betonas individens kunskap och prestation där mycket handlar om att
anamma ett förhållningssätt vilket beskrivs som “frihet under ansvar”. Flera
respondenter uttrycker detta som en av de främsta utmaningarna med en
konsultverksamhet och menar att det lätt blir “ensamföretag i företaget”.
Chefers erfarenheter visar också att det ställs väldigt höga krav på konsulterna och där
samtliga respondenter uttrycker sina förväntningar på den enskilda individen. Dessa kan
sammanfattas till att individen förväntas ta eget ansvar för att driva sin egen utveckling,
vara självständig i sitt arbete, att vara nyfiken och att kunna kommunicera. En
respondent uttrycker att:
[d]et är extremt viktigt att ha duktigt folk, det är extremt stora krav på
dem som jobbar som konsulter och att dem presterar.
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Många respondenter säger att det främst är genom “riktiga uppdrag” som individen lär
sig och dennes kunskap kommer till uttryck och nytta. Där av betydelsen av att få in
“rätt slags uppdrag” som tidigare diskuterats. Här är företagen beroende av
marknadsbehoven och vilka kompetenser som efterfrågas, detta är en utmaning menar
de flesta respondenterna. I några företag ses uppdragen och affären som avgörande för
att nyttja och utveckla medarbetarnas kunskaper. Medan andra företag på ett tydligare
sätt ser tiden som inte nyttjas mot uppdrag som en möjlighet att istället återinvestera i
“kunskapslyft”. Exempel på en sådan insats ges av ett företag som initierar “case” som
interna uppdrag för medarbetarna att jobba med.
Vidare förutsättningar för medarbetarens utveckling baseras utifrån chefskapet. Här
beskriver flertalet respondenter utvecklingssamtalet som formellt redskap i att skapa
riktning för individens utveckling i det egna, liksom gruppens, arbete. En respondent
understryker dialogens betydelse och flera respondenter menar att det är viktigt att
skapa en relation till den enskilda konsulten. Detta menar dem är några av de
förutsättningar som krävs för att bli införstådd med den enskilda konsultens
målsättningar, drivkrafter och ambitioner som således blir viktigt i formulering av
individuella utvecklingsplaner. Ytterligare förhållningssätt som flertalet respondenter
beskriver som viktiga är att vara öppen och ärlig, skapa trygghet och tro på
medarbetaren samt vara närvarande. En respondent framhåller dessutom vikten av att
delegera och menar “att inlärningskurvan blir mycket snabbare” och “att individen lär
sig med organisationen”. Vidare lyfts även det coachande ledarskapet fram som ett sätt
att “identifiera individuella mål och utifrån detta hitta rätt uppdrag för att hålla dom
motiverade“. Resultatet visar även att flertalet respondenter har samma
utbildningsbakgrund och erfarenheter av konsulternas kompetensområde vilket ger
förutsättningar för att kunna ge stöd och hjälp i konkreta arbetssituationer.
Sammanfattningsvis visar erfarenheter hos respondenterna att för lärande och
utveckling på arbetsplatsen förväntas individen själv vara främsta initiativtagare till
detta. Med förbehåll av att chefskapet, som beskrivits ovan, kan cheferna skapa
förutsättningar för lärande och utveckling skapas, men inte ge handfasta och konkreta
resultat som avspeglas i individen. Detta kommer till uttryck i att “jag förväntar mig att
mina anställda tar ansvar för sina arbetsuppgifter” och “jag kräver väldigt mycket
självständighet [...] medarbetaren ska vara nyfiken”. Vidare får man “se till att hitta
kunskapen om man inte har den. Då kan man gå till sin mentor eller kompisar runt
omkring”.

Erfarenheter av gemenskapens betydelse
Resultatet visar att formella, liksom informella, gemenskaper kommer till uttryck och
identifieras på olika sätt av respondenterna. Vidare visar också resultatet att det har varit
enklare för respondenterna att tala om och diskutera kring formella gemenskaper och
ger projektgrupper, team och mentorskap som exempel på detta. En respondent
beskriver att gemenskapen exempelvis kan synliggöras i projektteam och förklarar att
medarbetaren “formas i gruppen som man kommer in i” där teamet lär sig att jobba
tillsammans. Det betonas också att medarbetarna ska “ansvara” för sina kollegor och
att hjälpas åt för att lösa olika uppgifter. Gemenskaper anses av cheferna vara viktiga på
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flera sätt eftersom en stor utmaning för företagen är att skapa samhörighet och en
gemenskap “i en annars spretig organisation” där många medarbetare jobbar i projekt
och som konsluter “ute” hos kund. Respondenterna talar om värdet i att kunna förse
kunden med en helhetslösning, baserad på en samlad kompetens och menar att detta
måste grundas i en enhetlig verksamhet. “Då vi kombinerar två kompetenser hos oss så
blir det den gemensamma nämnaren för oss” säger respondenten.
Cheferna visar även på andra sätt att tala om gemenskaper. Något som diskuterats är
gemenskapen som ett sätt att skapa en gemensam identitet kring yrket, gruppen och
organisationen. Detta kunde en respondent även se ha betydelse för hur länge
medarbetarna väljer att stanna kvar i organisationen. En annan respondent pratade om
erfarenheten av att ha jobbat tillsammans med en grupp under en längre tid och hur
detta har skapat goda förutsättningar för samarbete och gemensam utveckling. En tredje
respondent berättar att företaget avsiktligen omstrukturerat en avdelning så att det nu
mer endast finns en chef att svara under, med avsikt att skapa en gemensam grupp.
Sammantagna erfarenheter som gjorts av respondenterna visar att gemenskaper på
arbetsplatsen skapar förutsättningar för samarbete, relationsskapande på både
professionell och personlig nivå samt bidrar till en samhörighet. Detta gör i vissa fall att
medarbetarna är mer benägna till att träffas, involveras och engageras i varandras
arbete.

Sociala lärprocesser
Eftersom företagen är organiserade i arbetsgrupper baserade på liknande kompetens
diskuteras huruvida en linjeformation skulle kunna vara ett alternativt arbetssätt. Dock
menar respondenterna att fördelen med att ha kompetensbaserade arbetsgrupper är att de
främjar grupplärande och utveckling av det specifika kompetensområdet. En respondent
uttrycker det som att “1+1 blir, ofta i dessa sammanhang, 3”.
Arbetet utförs för det mesta i projektform där respondenterna beskriver sig som
“resursägare” eller “resurssättare” vilket betyder att de “plockar ihop” olika team för
att lösa uppdraget företaget fått. Utifrån detta arbetssätt beskriver respondenterna det
som självklart att medarbetaren dels lär sig i “rätt projekt” och dels lär sig av teamet.
Ett företag använder inhyrda konsulter för sina egna projekt, vilket är positivt också
utifrån ett lärperspektiv då respondenten menar att konsulterna bidrar med nya idéer.
En respondent menar att de verktyg och metoder som finns för kunskapsutbyte i ett
företag nyttjas på olika sätt av chefer. Det blir således inte ett enhetligt sätt att hantera
kunskapsutbyte på. Vidare menar en annan respondent att dessa arbetssätt är ett uttryck
för:
[a]tt försöka få ihop kunskaperna hos olika individer till någonting
gemensamt. Att få någon slags kunskapsmassa, ett strukturkapital.
Resultatet har också visat att det dels finns formella ledningsinitierade metoder och dels
informella forum skapade i sociala interaktioner medarbetare emellan, som båda gynnar
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till lärande. De ledningsinitierade metoderna används i syfte [a]tt få kunskapen att
stanna i organisationen”, “att få individuella kunskaper till något gemensamt”, “att
bevara och samla ett strukturkapital” och ”att ta tillvara på de resultat som kommer
från de uppdrag vi har [...] så att fler kan lära sig av det.
Återkommande metoder som används är mentorskap, brainstormmöte, arbetsplatsträffar, seminarium och kunskapsnätverk. De allra flesta företag arbetar utifrån
förutsättningen att alltid vara minst två om en arbetsuppgift. Vidare beskrivs ett scenario
att om en enskild medarbetare behöver hjälp så kan brainstormmöte initieras och
kollegor beskrivs även som “livbojar” och “pusselbitar” för att hjälpa medarbetaren
slutföra arbetsuppgiften. Samtliga företag använder också mentorskap som en metod för
inlärning och kunskapsöverföring där en av respondenterna beskriver sin uppgift i att
“tussa ihop en erfaren med en oerfaren medarbetare”. Den generella uppfattningen är
att mentorskap gynnar båda parter och att de flesta medarbetare är positivt inställda till
kunskapsdelning på det här sättet. Ytterligare återkommande metod är seminarium av
olika slag där respondenterna beskriver hur uppgifter åläggs medarbetaren att fördjupa
sig i aktuella ämnen, benämnt som “hot topic”, och på ett proaktivt sätt sprida
informationen till sina kollegor. I andra fall handlar det om att dela med sig av upplevda
erfarenheter gjorda i projekt för att teamet inte ska behöva börja från noll vid varje
projektstart. Enligt ett par respondenter är dessa tillfällen för alla men tendenser visar att
det ofta är medarbetarens närmaste kollegor, inom samma kompetensteam, som tar del
av informationen.
Kunskapsnätverk, fysiska och personliga men också virtuella och mer allmänna nätverk,
är någonting som också framkom ur resultatet som närvarande och betydande för
kunskapsutbyte. Här visar resultatet på en viss skillnad mellan hur de olika företagen
använder nätverk. På ett företag uttrycker respondenten att det inte används i den
omfattningen som hen anser det behövs och att det används vid behov snarare än
kontinuerligt och proaktivt. Respondenten tror att det främst handlar om tidsbrist och att
uppgiften i fråga ålagts en chef, när det kanske ska vara ur ett medarbetarintresse
istället, menar respondenten. Detta kan jämföras med ett annat företag där
kunskapsnätverken används mer kontinuerligt och dessutom uppdateras av en ansvarig
gruppmedarbetare. En tredje respondent understryker värdet av sitt personliga
yrkesnätverk som etablerats genom arbetsplatsen och beskriver fördelarna ur en
informations - och kunskapsaspekt. Nätverket skapar bland annat förutsättningar till
samarbeten mellan respondentens arbetsgrupp och andra arbetsgrupper från andra orter
och länder, vilket genererar kunskaps - och erfarenhetsutbyten. Det sistnämnda är
således ett exempel på det lärande som sker individer emellan när de även, utanför
formella sammanhang, gör olika slags erfarenhets - och kunskapsutbyten. Samtliga
respondenter upplever sådana tillfällen som dels naturligt förekommande och dels
viktiga. Som en respondent uttrycker det så diskuteras resultat och erfarenheter gjorda i
projekt per automatik kollegor emellan.
Vidare beskriver ett par respondenter hur informella gemenskaper kan gynna till ett
lärande. Särskilt ses raster som tillfällen där “en och en annan idé kläcks” och “lyssnar
man pratas det faktiskt ganska mycket jobb”. Företagen har i olika utsträckning skapat
förutsättningar för att dessa informella gemenskaper ska uppstå, i de flesta företag har
man ett gemensamt utrymme för raster medan ett företag har utrymmen mer isolerade
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till sin avdelning. Dock menar en respondent att ”det är ju bara att ta sin kaffekopp och
sätta sig på en annan avdelning istället, men det gäller ju att göra det också”.
Resultatet visar att respondenterna även ser afterworkaktiviteter som värde för
företagets, och gruppens, gemenskap. “Har man en gemenskap på kontoret ger det
incitament för att göra saker tillsammans”, menar en respondent. Sammanfattningsvis
belyser respondenterna värdet i att lära tillsammans:
[d]et sociala betyder det gemensamma [och] det bästa sättet att lära är av
varandra. Det är ju gemenskapen och det sociala lärandet som är nyckeln
till att det här ska fungera.

Teoretisk problematisering
Resultatet beskriver fyra företag som alla är kunskapsintensiva organisationer, enligt
Alvessons (2001) definition. Det handlar bland annat om att kunskapen står centralt för
affären och samtliga respondenter har tillkännagett individen som kunskapsbärare.
Kunskapshantering betraktas således som både aktuellt och viktigt. I enlighet med
Alvesson och Kärreman (2001) varierar både uppfattning och graden av strategiska
incitament för kunskapshantering.
Kunskapshantering
I företagen är lärande och kunskapshantering dels förankrat i social interaktion och dels
bunden till IT och olika stödsystem (Alvesson & Kärreman, 2001). Å ena sidan ger
företagen exempel på hur kunskapsutbyten till exempel kan ske genom arbetsplatsträffar och seminarium. Å andra sidan lyfts dokumentation, lagring av kunskap och best
practice fram av företagen som centrala inslag, vilket också kan härledas teorin för
kunskapshantering (Bashouri & Duncan, 2014; Diedrich, 2004). Även om
organisationerna kan tala om sätt att hantera kunskap på är resultatet ändå övertygande i
att detta är svårt. En rad olika anledningar ges till detta men kan sammanfattas till att det
rör sig om en varierad och stor volym kunskap samt att efterfrågan på kunskap också är
varierad och kundspecifik. I konsultbranschen, där flertalet företag är verksamma,
används kunskap som handelsvara. För att kunna leverera tjänster krävs en komplex
sammansättning kunskap och kompetens. Respondenten talar till exempel om
konsultmässighet. Mycket är igenkännande från studiens bakgrund liksom
uppfattningen av forskare (Alvesson, 2001; Kärreman, 2010) att kunskap är
vidomfattande och svårdefinierat. Detta kan problematiseras och ställas mot
uppfattningen som Alvesson (2001) har i att organisationen behöver bli medveten om
sitt kunskapskapital och nödvändigheten i att artikulera denna (Nonaka, 1994).
Med hänvisning till Alvesson och Kärremans (2001) modell (figur 6) skildras två
aspekter till kunskapshantering, en av dem belyser ledarskapet. Chefens förhållningssätt
i att skapa förutsättningar för både individuellt och organisatoriskt lärande har kommit
att diskuteras. Där framställer samtliga respondenter ledarskapet som influerande.
Resultatet visar att det till exempel handlar om att skapa ett öppet arbetsklimat som
gynnar till dialog och kunskapsutbyte. Vidare handlar det om att kunna delegera och ge
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individen frihet under ansvar och att vara en närvarande chef i syfte att skapa goda
relationer till sina medarbetare. Ett företag avviker i bemärkelsen om kunskapshantering
där dokumentation helt saknas. Istället betonas ledarskapet som bärare av både
kunskapande och spridningen av den, vilket är en mer social betoning på
kunskapshantering.
Ett socialt perspektiv på lärande
Relationer och gemenskaper har stått centralt för resultatet. Betydelsen av goda
relationer har kunnat skildras dels för medarbetare och chef, dels har relationer en
bärande betydelse för de olika lärtillfällen som har beskrivits. Till exempel anses
mentorskap som en fruktbar metod för kollektivt lärande och kunskapshantering, för
samtliga företag. Resultatet visar återkommande exempel på hur relationer, både mellan
företagsrepresentanter och intressenter, har betydelse för affärerna. Likaså ges olika
slags nätverk utrymme i resultatet. Att gemenskaper återfinns på olika nivåer och på
olika sätt, exemplifierar Wengers (1998) teori och de beskrivningar som getts av bland
annat Perrott (2013) och Roberts (2006) om att gemenskaper finns inom olika nivåer av
företaget och finns oberoende strukturella förhållanden.
Resultatet har kommit att beröra de faktorer (figur 5) som anses bärande i teorin om
praktikgemenskapen (Wenger, 1998). Strukturerna och arbetssätten som återfinns i
företagen anses bidra till kollektiva möjligheter men organisatoriska utmaningar. Å ena
sidan anses arbetsförfarandet i kompetensteam bidra till ett gemensamt lärande och
förståelse för teamet (kollektivet). Å andra sidan skapar konsultstrukturerna utmaningar
för organisation att återfå detta på organisatorisk nivå, att skapa en gemensam
verksamhet. Det finns en oro i att konsulterna blir ”enmansföretag”. Vidare är ämnet
för identitetsskapande förekommande i resultat såväl som i teori. Att vara strukturerade
i kompetensbaserade team, menar respondenterna, även kan stärka yrkesidentiteten.
Teamen skapar också förutsättningar för individen att utvecklas tillsammans med andra,
i samma riktning. Kopplat till Wengers (1998) teori anses detta vara en förutsättning för
att sociala interaktioner skall kunna anses bära en lärandepotential.
Slutligen har en teoretisk utveckling beskrivits där en kritisk ansats menar att kunskap
är subjektivt och både skapas och omvärderas genom en social konstruktion. Det är
bland annat ur detta som ett socialt perspektiv blivit allmänt vedertaget (Granberg &
Ohlsson, 2009; Illeris, 2007; Roberts, 2006). Alvesson och Kärreman (2001) menar att
de kunskapsprocesser som sker i ett företag både kan förklaras och styras genom
kunskapshantering. Detta syns också i resultatet genom formella, ledningsinitierade
aktiviteter för kunskapsutbyte. Den kunskap som däremot skapas genom relationer, till
exempel för olika praktikgemenskaper, har uppmärksammat av respondenterna som att
finnas latent och naturligt (Granberg & Ohlsson, 2009). Dock benämns det inte i termer
av kunskapshantering och som någonting som kan kontrolleras. Detta har kommit att
initiera en diskussionsfråga för om praktikgemenskapen kan och/eller bör hanteras, som
vidare lämnas utrymme i resultatdiskussion.
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DISKUSSION
Det sista kapitlet har för avsikt att dels diskutera kring de metodologiska val som gjorts
och dels den empiri som presenterats i tidigare kapitel. Den förstnämnda diskussionen
problematiserar särskilt kring studiens urval av respondenter samt de forskningsetiska
aspekterna. Vidare förs en djupgående diskussion där en diskursiv analysmetod
används för att reflektera och problematisera studiens resultat i förhållande till det
kunskapsintensiva samhället, tidigare forskning inom området och teoribildning kring
socialt lärande. Avslutningsvis presenteras slutsatser vilka ämnar svara på studiens
syfte och frågeställningar samt lämnas också förslag på vidare forskningsfrågor.

Metoddiskussion
För uppsatsens disposition har ambitionen varit att anpassa strukturen i syfte att göra
den läsvänlig. Med omsorg har rubriksättning gjorts för att ge läsaren en god översikt
och följsamhet i uppsatsen. Det ett medvetet val att avvika något från den givna
uppsatsmallen, till exempel har syfte och problemformulering valts att presenteras
tidigare och kompletterande sammanfattningar har även lagts till. Uppsatsens valda
disposition avser att ge läsaren en röd tråd och på så sätt också en rikare förståelse för
studien.
Urval
Då ett systematiskt urval gjordes av de vetenskapliga artiklar och övriga källor som
använts i studiens bakgrund var tillförlitlighet ett av flera kriterier som ställdes på
källan. I bakgrunden till studien används ett par källor som är något äldre, bl.a. Nonaka
(1994), Ellström (1996) och Wenger (1998). Detta är ett medvetet ställningstagande
vilket motiveras av att forskarna är erkända och förgrundsgestalter inom
forskningsområdet som försöker visa hur implicit kunskap kan bli explicit och komma
organisationen till gagn. Istället för att utesluta dessa på grund av deras föråldrade
resultat har studiens bakgrund istället kompletterats med mer aktuell forskning inom
samma område. Dessa val ansågs styrka studiens tillförlitlighet, snarare än att förminska
den.
Gällande urval av företag användes dels en urvalsram8 dels personliga kontakter. Det
sistnämnda kan betraktas som ett bekvämlighetsurval. Att använda denna typ av urval är
inte idealiskt men enligt Bryman (2011) är dock bekvämlighetsurval mycket vanligt vid
studier som görs i organisationer. Då ett par företag valdes genom bekvämlighetsurval
kommer resultatet av studien ha brister i sin möjlighet till generalisering. Detta eftersom
ett bekvämlighetsurval inte ger en klar bild över vilken population som representeras
(Bryman, 2011). I efterhand kan det diskuteras om vilka andra resultat som skulle
framkommit om alla företag genererades från urvalsramen och ett bekvämlighetsurval
inte hade förekommit. Dock handlade det också om att beakta den tid och de resurser
8
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som ställdes till förfogande vilket kom att resultera i att bekvämighetsurvalet var det
mest realistiska just där och då.
Även det som kallas för snöbollsurval benämner Bryman (2011) som en typ av
bekvämlighetsurval. I enlighet med Brymans (2011) diskussioner kring möjligheten att
konstruera en urvalsram med tilltänkta respondenter är omöjligt vilket lämnar
snöbollsurvalet som enda strategi. Dock är det osannolikt att urvalet även här kommer
vara representativt för populationen vilket till exempel kan bidra med ett snedvridet
urval. Trots dessa argument valdes ändå snöbollsurvalet som metod för att få tag i
tillräckligt många, och relevanta, respondenter till studien. Det kan också diskuteras
kring kontaktpersonernas urval av respondenter och hur dess representativitet kom att se
ut. Med vilka referensramar valdes respondenterna ut? valdes respondenter som endast
talar gott om företaget? hade endast valda respondenter tid för deltagande? eller valde
kontaktpersonerna ut respondenter på andra grunder?
Etiska aspekter
Med bakgrund av, och problematisering kring, studiens urval av företag och
respondenter kommer följande stycke behandla Vetenskapsrådets (2002) etiska
principer och främst diskutera samtyckeskravet. Enligt Vetenskapsrådet (2002) har
deltagare i en undersökning själv rätt att bestämma över sin medverkan. Då studiens
karaktär inte bedömdes som privat eller etiskt känslig valdes att tillämpa
rekommendationen att, i första hand, inhämta samtycke från företagsrepresentanterna
(Vetenskapsrådet, 2002). Dessa förhållningssätt menar, å ena sidan att varje enskild
respondent har rätt att själv bestämma över sin medverkan, men å andra sidan kan
samtycke till deltagande hämtas från överordnad om insamling av data är tänkt att ske
inom ramen för respondentens arbetstid. För studien kom båda rekommendationerna att
tillämpas. Å ena sidan kan det diskuteras hur frivilligt deltagandet var för
respondenterna då de blev tillfrågade av en ledande företagsrepresentant, å andra sidan
var ambitionen att på ett mycket tydligt sätt klargöra för den enskilda respondentens
rättigheter vid samtycke till deltagande. Respondenten behandlades således som en
enskild individ där hennes egen rätt till konfidentialitet särskilt betonades.
Vid intervjutillfället poängterades, än en gång, att deltagandet var frivilligt och att
respondenten, när som, hade rätt att avböja att svara på frågan eller att avbryta intervjun.
Alla respondenter fick ta del av ett missivbrev där det framgick hur alla de
forskningsetiska kraven hade tillgodosetts för studien, i enlighet med Vetenskapsrådets
(2002) rekommendationer. Missivbrevet hade dels mailats respondenten innan
intervjutillfället, och dels lämnades en utskriven version i samband med intervjun.
Missivbrevet undertecknades av respondenten och i och med detta ansågs det vara ett
tecken på att respondenten hade uppfattat sina rättigheter samt gett sitt samtycke för
deltagande. Något som har kommit att diskuteras i efterhand är möjliga implikationer av
att vi själva inte undertecknade missivbrevet. Det kan dels ses avspegla ett ojämnt
maktförhållande, och dels förminska betydelsen av respondentens underskrift. Vidare
kan förfrågan om underskrift ses som en underminering av de forskningsetiska kraven
och särskilt om rekommendationen om frivilligt deltagande (Vetenskapsrådet, 2002).
Kanske signalerade underskiften av bilagan ett avtal som ingåtts och som inte borde
brytas? Diskussioner har förts om detta kan ha kommit att påverka respondenternas
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bidrag till studien. Då upplevelsen snarare var att respondenterna ögnade igenom
missivbrevet, än att ställa ingående frågor om hur forskningskraven kom att kunna
påverka dem, ansågs underskriften inte ha en avgörande betydelse för respondentens
medverkan.
Datainsamling genom intervjuer
Då en kvalitativ strategi valdes ansågs även semistrukturerade intervjuer vara en god
metod för att undersöka forskningsfrågan. För att stärka instrumentets tillförlitlighet
genomfördes en pilotintervju. Erfarenheter som gjordes var mycket värdefulla för det
fortsatta arbetet av instrumentets utformning. Även att en ”generalrepetition” hade
genomförts i och med pilotintervjun visade erfarenheter gjorda från resterande
intervjuer vikten av att vara väl förberedd, dels med noggrant utformade frågor och dels
att vara bekväm i intervjusituationen. Trots tematiserad intervju, som lämnade utrymme
för ett visst mått av flexibilitet, upplevdes svårigheter i att ställa tillräckligt många
följdfrågor för att undersöka frågan på djupet. Detta kan dels komma att handla om
intervjuarens otillräckliga erfarenhet, förberedelse och känsla av okunskap i förhållande
till respondenten och därmed ett omvänt maktförhållande som upplevdes föreligga i
situationen mellan intervjuaren och respondenten (Denscombe, 2009; Kvale &
Brinkmann, 2014).
Den så kallade intervjuareffekten är ett vanligt förekommande fenomen där
intervjupersonen anses vara i särställning till respondenten (Denscombe, 2009; Kvale &
Brinkmann, 2014). Dock är upplevelsen av intervjuareffekten tvärtom i detta fall.
Upplevelserna av intervjutillfällena är att respondenten befann sig i särställning till
intervjuaren och således hade ett maktövertag i situationen. Troliga förklaringar kan
vara att respondenten avsatt tid och att intervjun inte ska ske på bekostnad av något
annat som respondenten värdesätter, dessutom kan den knappa kunskap om
respondentens yrke utgöra ett hinder för vidare följdfrågor med risk att framstå som
“dum”. Vidare diskuterades om dessa upplevelser kan ha påverkat de knapphändiga
följdfrågorna och vilka data som gick förlorade i och med detta.
Då intervjuerna var genomförda fanns fog för att kritisera ett par av frågorna för att
framstå som otydliga. Dels anses frågan om kunskapsöverföring vara “svår” och
“konstig” som ett par respondenter uttrycker sig. Dels behövde frågan om hur
förutsättningar skapas för att medarbetaren lär sig den kunskap organisationen behöver,
förtydligas vid ett par intervjusituationer. Dessutom ställs frågan om arbetsklimat vilket
i efterhand analyserats som en för vid fråga där respondenten återigen bett om ett
förtydligande i vad som avses och vad som är tänkt att inrymmas i frågan. Eftersom
frågan var för vidomfattad blev tyvärr inte resultatet av större relevans för studien.
Återkommande i intervjuerna talar respondenterna om “man”. Detta fenomen
upptäcktes vid transkriberingen och diskussioner har förts kring vem respondenten
åsyftar i dessa lägen för att klargöra vilka olika diskurser som lyfts fram. Antagande har
gjorts att respondenten talar om sina egna erfarenheter och således blir det också en
beskrivning av verksamheten. Dock problematiseras avpersonifieringen där uttrycket
“man” även kan komma att stå för en mer generell erfarenhet eller upplevelse vilket kan
bli en omskrivning som respondenten använder för att generalisera svar som anses
36

socialt önskvärda. Diskussionen slutar trots allt i att “man” ses som ett uttryck för
respondenten när hen talar om sig själv och hur verksamheten i företaget fungerar. För
vidare precision hade intervjusituationen krävt intervjuarens uppmärksamhet där detta
fenomen hade kunnat fångas upp och tydliggöras på en gång och således hade resultatet
varit mer trovärdigt och tillförlitligt.
Diskursanalys som analysmetod
I studiens resultat och diskussion har avsikten varit att presentera respondenternas
erfarenheter och upplevelser som ger en beskrivning av verkligheten, utifrån
respondenternas roll i en specifik arbetskontext. Som metod för att analysera studiens
resultat har diskursanalysen använts som verktyg för att enkelt kunna visa versioner av
den verkligheten som respondenterna framställt. Valet gjordes med förbehåll och
förståelse för att diskursanalysens konstruktionistiska karaktär och teoretiska grund
kunde sammanslutas med studiens forskningsområde och dess teoretiska utgångspunkt.
Även om det analytiska angreppssättet var nytt för oss såg vi tidigt i inläsningsprocessen tendenser till att diskursanalysen skulle kunna bidra till ett värde för
diskussion och analys i studien. Analysmetoden tillät även analysera forskningsfrågan
utifrån den samhällsbild som varit av betydande karaktär för uppsatsens problemområde. Således var valet av användningen av diskursanalysen ett medvetet och noga
övervägt val som ger en god inblick i en typ av verklighet (Bryman, 2011; Kvale &
Brinkmann, 2014).
Valet av analysmetod har berikat våra färdigheter i att bedriva forskning, då det på ett
mycker klart och tydligt vis exemplifierat det kritiska beroende förhållandet som
återfinns mellan forskningsfråga, teori och metodval. Vi intar dock en ödmjuk
inställning till att vi valt en analysmetod som krävt stor försiktighet och noga
överväganden. Vi är också medvetna om att ytterligare inläsning och förståelse för
diskursanalysens tillämpning skulle varit önskvärt för att på ett än tydligare sätt kunna
visa på dess fördelar för vår studie.

Resultatdiskussion
Studiens syfte har varit att undersöka hur individburen kunskap kommer organisationen
till gagn och forskningsfrågan har undersökts i en kontext av ett arbetsliv och
organisation som befinner sig i ett kunskapsintensivt samhälle. Med diskursanalysen
som verktyg ämnar vi i detta avsnitt diskutera de erfarenheter som framställs av
cheferna, för hur individuella liksom kollektiva lärprocesser sker samt hur vi uppfattar
att dessa hanteras i syfte att utveckla organisationen. Diskussionen görs i förhållande till
det sociala perspektivet på lärande och mer konkret för praktikgemenskapen. Dock är
det vår uppfattning att det är individens förutsättningar i, och betydelse för, den
kunskapsintensiva organisationen som behöver diskuteras i ett första skede. Efter
bearbetning av tidigare forskning (Alsalm m.fl., 2011; Gherardi, 2006; Granberg &
Ohlsson, 2009; Abdul Wahid & Mohd Mustamil, 2014; Senge, 2000; Wenger, 1998)
och studiens empiri förutsätter vi att det alltid är ett individuellt lärande alltid föreligger
ett organisatoriskt och att samtliga frågeställningar därför kan förmodas ta sin
utgångspunkt här. För att uppnå studiens syfte är det därför en förutsättning att
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undersöka hur chefer i kunskapsintensiva organisationer kan skapa förutsättningar för
medarbetarens individuella kunskapsutveckling.
Individen som kunskapande
En stark individualisering är något vi kunnat skildra ur den samhällsutveckling som
beskrivs i bakgrunden (Backlund m.fl., 2001; Ellström, 1996; Hanson, 2004; Taskin &
Devos, 2005; Ohlsson, 2008; Söderström, 2008). Vår studie har kunnat påvisa en
konsekvens av det individualiserade samhället som kommit att skapa nya
förutsättningar och sätt att prata om arbetslivspedagogiska frågeställningar. Studien
exemplifierar kontrasten som står mellan det individualiserade samhället och det
organisatoriska lärandet som snarare förutsätter gemenskap och kollektiv. Diskursen
skapar således utmaningar för organisationen att hantera.
I studerandet av lärande som ett organisatoriskt fenomen ges alltid, på förhand
bestämda, förutsättningar som kan hänföras till organisatoriska strukturer. Detta kan
benämnas som ett kontextberoende eller situerat lärande (Granberg & Ohlsson, 2009;
Wenger, 1998 ). I studiens resultat kommer detta till uttryck genom kompetensbaserade
team samt en verksamhet baserad på konsultuppdrag. Dessa strukturer skapar
förutsättningar och ramar för det individuella lärandet i organisationen. På grund av att
företagen bedrivs genom en konsultbaserad verksamhet anser vi att det sker en naturlig
utveckling mot en individbetoning. Där vi ser att chefens möjligheter till att skapa
förutsättningar således ligger i att matcha konsult med uppdrag och på så sätt kunna
nyttja individens kunskap, då det är chefen som är resurssättare. Kompetensbaserade
team skapar också förutsättningar för individen att utvecklas i ett sammanhang där
hennes kunskap och kompetens är central, chefen förutsätts här hantera och driva mot
utveckling av både individ och grupp.
Ett starkt individfokus
Likt studiens bakgrund visar även resultatet entydigt på att individen ses som
“kunskapande”, det vill säga att all kunskap anses individburen och att
kunskapsbegreppet i resultatet är synonymt som företagets handelsvara (Alvesson,
2001; Ellström 1996; Hanson, 2004; Granberg & Ohlsson, 2009). Detta blir således ett
uttryck för det kunskapsintensiva samhället och organisationen. Således ansver vi att
organisationen blir ägare av ett konkurrenskraftigt strukturkapital där chefen betraktas
som resursägare. Frågan om hur kunskapen ska och kan hanteras i företagen har kommit
att blir en central frågeställning för studiens syfte. Resultatet visar att respondenterna
tillkännagett hanteringen av kunskap som en strategisk viktig fråga. Utifrån ett
perspektiv av kunskapshantering blir det också viktigt att identifiera kunskap för att
kunna hantera den (Bashouri & Duncan, 2014; Greiner m fl., 2007). En fråga i
intervjuguiden syftade till att undersöka hur respondenten identifierade kunskap,
resultatet förstår vi som vacklande och mångtydigt. Där ser vi att stora
kompetensområden utgör fokus för respondenterna, snarare än konkret kunnande.
Därför blir det relevant att fråga hur företagen kan hantera kunskap som de ännu inte
identifierat tillräckligt tydligt? Det som dock anses vara norm för företagen är
utvecklingssamtal som metod för att dels identifiera och dels utvärdera individens
kunskap. Detta blir således ett sätt för chefen att skapa förutsättningar för medarbetarens
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individuella utveckling. Vi diskuterar huruvida detta kan ses som ett uttryck för det
rådande samhällsparadigmet vilket gör det mer naturligt för företagen att prata om
individen för frågor som rör lärande och utveckling. Vidare analys är att det skapar
legitimitet för individens personliga bemästrande och värdet tillskrivs återigen den
enskilda medarbetaren (Senge, 2006).
För frågan om hur chefen kan skapa förutsättningar för den enskilda medarbetaren att
driva sin egen kunskapsutveckling har vi kommit att diskutera hur skapandet av
förutsättningar sker eller inte sker och vem det egentligen åläggs att göra. Vi menar att
skapa en förutsättning är en handling som sker innan förväntat utfall. Analys av
resultatet visar snarare att det är individen som förväntas skapa sina egna
förutsättningar, än att det görs av chefen. Det blir således chefens förväntningar och
förhållningssätt, snarare än en faktisk handling, som utgör förutsättningarna för
individens kunskapsutveckling. Liknande resonemang kan tillskrivas uttrycket frihet
under ansvar som utmärker delar av resultatet. Med tolkning ur det dubbeltydiga
arbetslivsklimat som råder, där autonomi och decentralisering står mot styrning och
kontroll, kan uttrycket avspegla samma slags förhållande på, såväl organisations-, som
relationsnivå (Ellström, 1996; Hanson, 2004; Taskin & Devos, 2005; Ohlsson, 2008).
Relationer som viktiga för utveckling av individuell kunskap
Ur ett socialt perspektiv på lärande så visar resultatet på olika slags relationer som
betydelsefulla för individens utveckling. Å ena sidan relationen till chefen, där resultatet
visar på betydelsen av att det råder ett förtroende mellan chef och konsult som skapats
genom dialog och förståelse. Förtroendeskapande syftar till att skapa förutsättningar för
individen att vilja utvecklas mot gemensamma mål. Å andra sidan relationen till
gruppen och organisationen (Alslam, m.fl., 2011; Pandey & Dutta, 2013; Wenger,
1998). Ur detta har vi både kunnat skildra utmaningar och möjligheter som kan skapa
konsekvenser för den lärande organisationen. En central aspekt av konsultbranschen är
utmaningen i att skapa en gemensam identitet för företagen. Resultatet visar hur
respondenterna ger uttryck för att hålla samman gruppen genom olika relationsskapande
aktiviteter vilket ger incitament för att skapa en gemensam identitet där goda
förutsättningar för individens kunskapsutveckling kan skapas.
Tidigare forskning om den lärande organisationen tar sin utgångspunkt i att göra
individens implicita kunskap till explicit för att dels ge förutsättningar för lärande och
dels kunna nyttja kunskapen på rätt sätt (de Grip & Smits, 2012; Nonaka, 1994; Skule,
2004). Detta kan komma till uttryck genom kunskapsöverföring i relationer vilket
resultatet exemplifierar som formella aktiviteter, initierade av chefen i första hand.
Detta tolkar vi således som ett uttryck för att individens kunskap blir mer betydelsefull
och får mervärde först när den sätts i relation till andra. Dock kan det sociala
lärperspektivet problematiseras och ifrågasättas i en konflikt-, och konkurrens situation.
Då praktikgemenskaper förutsätts bestå av samförstånd och tillhörighet, och
tolkningsvis ett harmoniskt relationsklimat, uppstår frågan vad som händer med
förutsättningarna för individens lärande när detta inte föreligger. Vilka blir
konsekvenserna och kommer ett sådant klimat istället hämma individens utveckling och
lärande?
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Ur ett perspektiv på kunskapshantering kan relationer också tolkas som betydelsefulla.
Kunskapshantering förutsätter kunskapsvalidering och tolkat ur ett socialt perspektiv på
lärande sker kunskapandet i ett socialt sammanhang (Bashouri & Duncan, 2014;
Gherardi, 2009; Wenger, 1998). För analysens del innebär det slutligen att även om
individens kunskap är kritisk krävs ett sammanhang för den att appliceras i, för att
överhuvudtaget kunna generera värde. Relationen som individen har till likväl chef som
organisation, skapar därmed förutsättningar för kunskapsutveckling.
Gemenskapens betydelse för ett arbetsplatslärande
Ett framstående resultat är att sociala gemenskaper främst betonats ur en formell aspekt
när de diskuteras utifrån frågor om lärande och utveckling på arbetsplatsen. De formella
gemenskaperna kan dels ha betydelse för den enskilda individens utveckling och dels
för det organisatoriska lärandet. I tidigare avsnitt sattes individens lärande i förhållande
till den sociala dynamiken vilket kommer påverka det kollektiva lärandet (Bashouri &
Duncan, 2014; Gherardi, 2009; Wenger, 1998). Ur ett socialt perspektiv på lärande
anses gemenskapen, det kollektiva, skapa förutsättningar för individen att tillämpa, få
sin kunskap värdesatt och vilja utvecklas mot mål konstruerade av gemenskapens
uppfattning. För att ytterligare betona värdet av gemenskaper, som kanske till och med
kan vara avgörande, visar teoribildningen kring den lärande organisationen att
individens fulla potential inte kan komma till uttryck om hon inte sätts i ett
sammanhang med andra (Senge, 2006). I tidigare forskning har även det kunskapsintensiva arbetslivet kommit att belysa teamets prestation som mer betydelsefull än
individens individuella insats (Aslam, m.fl., 2011). Studiens resultat visar att företagen
organiserar sina arbetsgrupper i kompetensbaserade team, att teamets insatser bör
premieras för att visa på vikten av en gemensam framgång samt att förhållningssättet till
att inhämta kunskap är att lära av varandra. Samtliga uttryck ger oss underlag för att
diskutera gemenskapers betydelse för ett lärande på arbetsplatsen för såväl individ, som
organisation.
Ur detta resonemang kommer vidare fokus belysa gemenskapens betydelse för
organisationens lärande. Den sociala kontexten kommer, som teorin föreslår, bestämma
vad som lärs och hur det lärs (Wenger, 1998). Resultatet visar att teamen skapar
förutsättningar för kunskapsutbyte och erfarenhetsutbyte, där respondenterna också
betonar vikten av att känna samhörighet med varandra och organisationen. Vi ser detta
som en bearbetningsprocess i enlighet med vad Nonakas (1994) ramverk föreslår, där
den individuella, implicita kunskapen görs explicit och gemensam. Här sker således ett
av de första stegen i att göra individuell kunskap till organisatorisk.
Formella och informella gemenskaper
Av analytiskt intresse blir också att göra skillnad på formella och informella
gemenskaper, en tendens som syns i tidigare forskning men som även tycks synas i
studiens resultat (Gherardi, 2006). Denna skillnad gör vi med reservation för att det ena
inte premieras över det andra. Snarare kommer det, för studiens syfte, handla om hur
informella och formella gemenskaper kan tolkas som uttryck för två olika saker. En
formell gemenskap initieras av representanter för organisationen. Detta tolkas utifrån
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resultatet som att respondenterna ser värdet i det sociala samspelet som ett sätt att
hantera individburen kunskap, försätta detta i ett sammanhang, skapa förutsättning för
kunskapsutbyte som i sin tur gynnar till utveckling av individ, team och organisation.
Studien visar en klar och tydlig tendens till att respondenterna har en benägenhet att
formulera sig kring formella gemenskaper när vi diskuterar förutsättningar för lärande.
Informella gemenskaper, däremot, är svårare för respondenterna att identifiera i
sammanhanget av kunskapshantering och uttrycks i generella och självklara termer. Till
exempel så förväntas medarbetarna “ta ansvar för varandra” och “fråga varandra om
hjälp”. Ett resultat som förvisso inte förvånar oss eftersom det teoretiska antagandet
försätter gemenskapen som naturlig och latent i organisationen (Granberg & Ohlsson,
2009; Roberts, 2006). Resultatet visar att respondenterna är medvetna om existensen av
informella gemenskaper och menar även att dem är betydelsefulla. Dock ställs
betydelsen av de informella gemenskaperna i relation till frågor om arbetsklimat snarare
än lärande och utveckling. Vår tolkning av resultatet har därför kommit att utmynna i en
diskussion om huruvida företagen uppmärksammar den informella gemenskapen som
betydande för det organisatoriska lärandet eller om betydelsen förbises på grund av dess
självklara existens. Bör den informella gemenskapen kanske endast ses som uttryck för
social samhörighet, oberoende av var den studeras? Sammantaget ser vi en parallell till
den diskussion som förts inom tidigare forskning huruvida informella gemenskaper kan
hanteras och/eller bör anses som ett managementverktyg eller ej (Roberts, 2006).
Kunskapshantering
Såhär långt i bearbetningen av studiens resultat är det mycket tydligt att kunskap står
centralt och är avgörande för samtliga företag. Studiens kommande stycke har därför
främst kommit att utmynna i en diskussion och redogörelse för hur kunskapen kan
hanteras och vad kunskapshantering ger uttryck för. Som tidigare refererat till i studien
används och betraktas begreppet kunskapshantering på olika vis (Alvesson, 2001;
Alvesson & Kärreman, 2001). Dels kan det studeras synonymt eller i nära anslutning till
den lärande organisationen, dels ur ett teknologiskt och funktionellt perspektiv. Av
analytisk betydelse för studien blir att utröna om kunskapshantering kan integreras med
ett socialt perspektiv på lärande och om praktikgemenskapen kan anammas som verktyg
för kunskapshantering.
Som tidigare nämnts har resultatet visat att cheferna har lättare att uttrycka sig kring
formella strukturer snarare än informella. Resultatet visar att det är på samma sätt då
frågan berör kunskapshantering. Dessutom sätter cheferna individen i fokus och de
framställer kunskapshantering som ett led i att sammanställa företagets strukturkapital.
Då tidigare forskning och studiens bakgrund visar att kunskapen i första hand finns och
utvecklas i individen är det föga förvånande att cheferna uttrycker sig på detta vis. Med
inspiration från Senge (2006) som menar att ett personligt bemästrande är en
huvudkomponent för en lärande organisation, anser vi att verksamhetsstrukturerna i
organisationerna gynna till goda förutsättningar för individen att lära i, motiveras av och
kunna anamma ett personligt bemästrande. Precis som det uttrycks av flera respondenter
så kan detta skapa en spin-off effekt i att individen vill “ge sken” av sitt bemästrande
och dela med sig av erfarenheter från utmanande projekt.
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Kunskapshantering som medel för effektivisering
Vidare anser vi det intressant att diskutera kring förhållningssättet till
kunskapshantering och vad den kan bidra med på längre sikt. Med tydlig tendens
uttrycker respondenterna att den kunskapsintensiva marknaden sätter effektiviseringskrav på deras verksamheter. Ur detta har kunskapshantering främst kommit till uttryck
som ett led i att tillgodose detta krav snarare än metod för att utveckla kunskap på.
Resultatet tolkas som att kunskapsdatabaser, standards och best practice etableras i syfte
att ge teamen försprång vid uppstart av olika projekt. Likaså tolkas användningen av
dessa databaser som mer behovsstyrda än att de används proaktivt. Analysen blir därför
att företagen i första hand, anammar en diskurs i att kunskapshantering ses som en
effektiviseringsmetod. Dock tenderar ett företag att framställa sin hantering av kunskap
utifrån ett mer lärbetonat perspektiv vilket kan anses vara avvikande och således en
antydan till en motsatt diskurs där kunskapshantering betraktas i närmare anslutning till
den lärande organisationen (Alvesson & Kärreman, 2001).
På grund av att marknaden ställer krav på organisationen att kunna leverera
helhetslösningar så uttrycks projektarbete som enda fruktbara arbetssätt. Efter analys
anses detta, å ena sidan, ha potential i att kunna utvecklas till effektiv kunskapshantering då arbetsformen, per automatik, involverar flertalet individer. Å andra sidan
anser vi att en del företag inte utnyttjar dess fulla potential då metoderna som används
(t.ex. seminarier) tillämpas sporadiskt och inte heller alltid ur syfte för organisationen
att “inhämta” kunskap. Vi tolkar det snarare som en “trevlig kollegial aktivitet”. Det
som också uppmärksammats mellan raderna är att marknaden inte lämnar tid och
utrymme för företagen att utvärdera och följa upp inhämtade erfarenheter. Återigen ger
resultatet indikationer på att kunskapshantering inte är detsamma som utveckling utan
någonting som istället handlar om att hantera befintlig strukturkapital i syfte att
effektivisera.
Ett förhållningssätt till hantering av kunskap
Praktikgemenskapen har utifrån studiens resultat påvisats ha återkommande fördelar.
Ställs den i relation till kunskapshanteringens olika delar så är det främst förutsättningar
för kunskapsutbytet som vi bedömer som värdefullt. Det som uttrycks som generell
betraktelse av cheferna är att gemenskaper bland annat bidrar till ett kunskapsflöde. I
och med det skapas en brygga mellan individuell och kollektiv kunskap. Genom att
cheferna uttryckt gemenskapen som naturligt förekommande så skapas utrymme för
analys av att dem inte heller på ett medvetet plan betraktar dem som ett konkret verktyg
för kunskapsutbyte. Återigen syns två olika ståndpunkter. Å ena sidan finns belägg som
visar för en diskurs som sätter praktikgemenskapen utifrån ett formellt perspektiv som
kan initieras för, styras och kontrolleras. Å andra sidan, som också uttrycks av
respondenterna, finns en diskurs om att praktikgemenskapen är självstyrd av
medarbetarna och att det snarare handlar om ett förhållningssätt. Detta har utmynnat i
en analys där vi menar att organisationen behöver göra ett tydligt ställningstagande för
vilken diskurs som ska anammas och hur detta kan, eller inte kan, användas i strategier
för kunskapshantering. Belägg för detta skulle kunna hänföras till Alvesson (2001) som
menar att kunskapshantering förutsätter att organisationen har en samsyn för hur och
var kunskap skapas.
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För att lyfta resonemanget en nivå kan detta anses vara uttryck för olika slags
människosyn. Anses individen som drivande och autonom eller behöver hon
kontrolleras och styras i sin kunskapsutveckling? Vidare kan det också diskuteras
utifrån den kravbild som ställs på en medarbetare i en kunskapsintensiv organisation.
Sätter konsultbranschen särskilda krav som gör att medarbetaren förväntas vara på ett
visst sätt? Som i nästa led kommer att påverka hur strategier och syn på
kunskapshantering ser ut, organisationer emellan. Slutligen visar såväl tidigare
forskning (Alvesson & Kärreman, 2001) som studiens resultat att kunskapshantering
praktiseras olika. Ett slutgiltig antagande som vi därför gör är att frågan hur individens
kunskap kommer organisationen till gagn handlar om ett förhållningssätt till både
kunskap och dess hantering, snarare än om metoder som är legitima eller illegitima.
Som vidare analys, skulle även en alternativ tolkning kunna falla inom ramen för
organisationskulturens bärighet för frågor som rör kunskapshantering.

Slutsatser
Chefers erfarenheter visar att den sociala aspekten för lärande är aktuell, oundviklig och
bärande för arbetet att anamma ett förhållningssätt om en lärande organisation. Dock
som Illeris (2007), Senge (2006) och Wenger (1998) framhåller så är detta bara ena
sidan av myntet som endast förmår belysa en aspekt av ett till synes komplext lärande.
Studien har kommit att utvecklas kring en diskussion om huruvida det är individ eller
organisation som rimligtvis kan anses lärande. Vår studie bekräftar Senges (2006)
utgångspunkt i att allt organisatoriskt lärande föregås av ett individuellt och att
pedagogiska frågor för organisationer framförallt anlägger individfokus. Chefens
ledarskap har visat sig ha betydelse för individens förutsättningar i att driva sin egen
utveckling i arbetet. Främst betonas vikten av att chefen etablerar en relation till sin
medarbetare som karakteriseras av tillit, detta kan beskrivas som autonoma
arbetsförhållanden där individen delegeras ansvar. Ytterligare förutsättningar som kan
skapas utgår från chefens resurssättning i att matcha medarbetare med projekt att
utvecklas i. En slutsats som kan antas handlar om vilka förutsättningar chefen skapar i
att utveckla ett tillåtande och öppet arbetsklimat.
Chefernas erfarenhet är att både formella och informella gemenskaper återfinns på flera
olika nivåer inom företagen, dock betonas de formella. Slutsatser som kan göras är att
chefers erfarenheter ger uttryck för att gemenskapen är betydelsefull. Detta för att en
naturlig kunskapsdelning görs vilket kan bidra till att göra implicit kunskap till explicit
och få organisatorisk spridning. För individen innebär en gemenskap att hennes kunskap
valideras och tillskrivs värde. Den fyller också en funktion i individens
socialiseringsprocess och identitetsskapande, vilket kan anses som lärande. För en
organisation inom konsultbranschen är slutsatsen att gemenskapen är av absolut
nödvändighet, i synnerhet för att skapa en gemensam företagsidentitet. Ur ett socialt
perspektiv på lärande värdesätts projektarbetande team, seminarium och nätverk som
bärare av potential för ett kollektivt lärande. Det är först när, och om, de här
kunskaperna dokumenteras som ett organisatoriskt lärande kan komma till stånd. Därför
är en slutsats att de gemenskaper som formas utifrån informella förhållanden är svåra att
uppmärksamma som tillfälle för ett organisatoriskt lärande. Däremot ser vi att
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kollektiva lärprocesser ske fortlöpande där människor möts, men inte alltid når
organisatorisk kännedom.
Ytterligare en slutsats som görs är att den lärande organisationen (Granberg & Ohlsson,
2009; Senge, 2006), kunskapshantering (Alvesson, 2011; Alvesson & Kärreman, 2001)
och Nonakas (1994) ramverk för implicit och explicit kunskap har, för studien, kommit
att ge uttryck för hur individers kunskaper kan komma organisationen till gagn. Detta
kan inbegripa hantering av befintlig kunskap genom dokumentation där slutsatsen görs
att detta är uttryck för en effektiviseringsåtgärd snarare än utveckling av kunskapskapital. För utveckling av organisatoriskt kunskapskapital anses relationer och
kollektiva lärprocesser genom kompetensteam vara fruktbara.
Som social teori för lärande anser vi praktikgemenskapen ha potential i att förklara hur
kunskapsflöden bildas och vilken slags kunskap som företagen kan hantera samt vilken
kunskap som ska lämnas åt att vara ”naturligt förekommande” på en arbetsplats. Teorin
förklarar hur sociala interaktioner kan utvecklas till att bli lärande och vilka
förutsättningar som krävs. En slutsats är däremot att den inte bör tillskrivas mening som
ett managementverktyg, för varken hantering eller utveckling av, kunskap. Detta
eftersom gemenskapen utvecklas genom subjektiva bedömningar och frivilligt
deltagande. Således är en sådan gemenskap inte objekt för styrning och kontroll.
Däremot är vi av uppfattningen att teorin kan tillämpas i att skapa vägledning för hur
chefer kan betrakta olika slags sociala gemenskaper som finns på arbetsplatsen. För att
därifrån utröna dess möjliga potential i att skapa aktivt deltagande och generera
förståelse för verksamheten i syfte att skapa utveckling för organisationen.

Förslag till vidare forskning
Det individualiserade samhället är inte en ny “tendens” och går att problematisera
utifrån de flesta vetenskapliga disciplinerna. För arbetslivspedagogiken har vi som
studerande, och författare till denna uppsats, en uppfattning om att det blir av intresse
att studera det individualiserade samhället utifrån perspektivet den lärande
organisationen. Av värde skulle vara att förfina och rikta syftet mot att undersöka om
chefer och/eller yrkesverksamma inom HR upplever konsekvenser av ett individfokuserat arbetsliv. Aktuella ämnen som skulle kunna diskuteras är lojalitet och
solidaritet, till både kollegor och arbetsgivare. Även arbetsklimat och trivsel hade
kunnat vara intressanta ämnen att diskutera utifrån ett individualiserat arbetsliv. I nära
anslutning till detta återfinns organisationskultur som forskningsområde. Det skulle
således vara intressant att undersöka hur en organisationskultur kan byggas i syfte att
anamma ett positivt förhållningssätt till det lärande som skapas i en gemenskap samt än
mer belysa kulturens inverkan på kunskapsdelning mellan olika organisatoriska led.
Dessutom har studien dels kommit att belysa individens lärande i gemenskaper och dels
ledningspespektivet för kunskapshantering. Forskarna Nilsson, Wallo, Rönnqvist och
Davidsson (2011) menar att det är vanligt att forskning ägnar sig åt att undersöka
ledarskapet eller lärandets processer men att dessa sällan problematiseras i relation till
varandra. För vidare forskning vore det därför av intresse att närmare undersöka om, på
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vilka sätt samt vilken typ av ledarskap som kan komma att påverka individens,
gruppens och organisationens lärprocesser.
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Bilaga I

Missiv
Till dig som respondent
Vi är två studenter, Amy Disley och Sandra Örmander, från Linnéuniversitetet som
skriver vår kandidatuppsats inom vårt huvudämne för arbetslivspedagogik, uppsatsen
berör ämnena kunskapshantering och lärande i organisationer.
Studiens syfte är att undersöka hur chefer i kunskapsintensiva organisationer upplever
hur individburen kunskap kan komma organisationen till gagn. Under studiens gång tar
vi hänsyn till, och ansvar för att vi följer, de forskningsetiska krav som finns. Därför är
det viktigt för oss att du som respondent läser igenom nedanstående information innan
du ger ett samtycke till ditt deltagande.
Deltagandet är frivilligt och det är okej att avbryta intervjun när du vill. Genomgående
under studiens samtliga delmoment kommer vi hantera intervjumaterialet med stor
konfidentialitet och efter färdigställandet av studien raderas allt inspelat
intervjumaterial. Intresseobjekt för vår studie är inte du som respondent, utan den
bransch som du företräder. Vi kommer vidta åtgärder för att försvåra för utomstående
att kunna identifiera enskilda individer eller grupper som deltagit i studien. Exempelvis
kommer du som respondent behandlas med ytterst konfidentialitet och vi kommer inte
använda citat som direkt går att härleda till dig. Vidare används de uppgifter som samlas
in under studiens gång endast för forskningsändamålet. Den färdiga studien kommer
publiceras på DiVa (Digitala vetenskapliga arkivet). DiVa är en gemensam söktjänst
och ett publiceringssystem för forskningspublikationer och finns tillgänglig för 35
lärosäten i Sverige.

________________________________________________
Underskrift och datum.

För frågor, kontakta gärna oss genom.
Sandra Örmander, student
Xxxxx_Xxxxx@hotmail.com
07X-XXX XX XX
Marie Gunnarsson, handledare
marie.gunnarsson@lnu.se

Stort tack!
Amy Disley & Sandra Örmander
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Bilaga II

Intervjuguide
TEMA A - att definiera den kunskapsintensiva organisationen
Berätta kort om din organisation (t.ex. vision, produkt/tjänst, struktur) och vilken din
roll är.
Beskriv branschen som organisationen befinner sig inom. Vad karakteriseras den
av?
Vilka är de främsta utmaningarna i er bransch? Berätta kortfattat hur ni avser
hantera det.
TEMA B - kunskap i organisationen
Beskriv hur medarbetarna är organiserade utifrån sina arbetsuppgifter/uppdrag?
(projekt, team, arbetar enskilt, arbetsgrupper, i samarbete med kund)
Vilka fördelar/möjligheter/utmaningar finns med dessa strukturer?
Var finns kunskapen i er organisation? (dokument, intrasida, i team/grupper, hos
individen)
Vad är viktig kunskap (kärnkompetenser) i er organisation?
När/var/hur tillämpas den?
Hur kan du skapa förutsättningar för att medarbetaren lär sig den kunskap som
organisationen behöver?
TEMA C - ledning
Förklara om, och i så fall hur, en chef, kan bidra till att medarbetarens kunskap
kommer organisationen till nytta. (Hur skapar du möjlighet för kunskapsöverföring?)
På vilket/vilka sätt kan du uppmuntra en individ så att han/hon förhåller sig positivt
(engagerar och deltar) till sitt lärande och utveckling?
TEMA D - gemenskaper på arbetsplatsen
Hur skulle du beskriva ert arbetsklimat?
På vilket sätt tror du olika gemenskaper (t.ex. fika, korridor, team etc.) i
organisationen kan främja utvecklingen av organisationen?
Vad är det som informella gemenskaper kan tillföra som inte formella
gemenskaper kan.
Hur ser arbetsplatsen ut? (ingen fråga, endast observation)
TEMA E – association
Utifrån din roll som chef, vad tänker du på/associerar när du hör ordet:
 Socialt lärande
 Kunskapshantering

I

